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OTTHON MELEGE
PROGRAM
Készül a Településképi Arculati Kézikönyv

Minden eddiginél több
pénz jut a társasházak
energiahatékony felújítására

Hőhídmentesítő
hőszigetelés

�

Első hallásra nem igazán izgalmas című kiadvány van készülőben az önkormányzatnál. A Településképi Arculati Kézikönyv
nem ígérkezik bestsellernek, de nem is ez a feladata. Sokkal
inkább az, hogy közelebb hozza az itt élőkhöz Pestszentlőrincet és
Pestszentimrét, a kerületüket. Erről tartottak lakossági fórumot az
önkormányzatnál.
A május 10-i fórum feltétlenül hasznos
és szükséges volt, mert kiderült: az
„unalmas” cím izgalmas témákat takar,
olyanokat, amelyek akarva-akaratlanul
minden kerületi lakost érintenek.
Látják, de talán észre sem veszik azokat, elmennek mellettük, s néha még
morgolódnak is: „Hát ez meg hogy néz
ki…”
Az összejövetelen sokan meggyőződhettek
arról, hogy nem minden olyan,
A pályázati
amilyennek
látszik…
úton elnyerhető támogatás
Stílusjegyek,
nemcsak a
szigetelés és
elvárások
a nyílászárók,
Aki
végighallgatta
Jankovits Vera kerületi
hanem
akár a
főépítész
és a könyvet szerkesztő Aczél
fűtési rendszer
Gábor
szakavatott mondatait, az sok
korszerűsítémindent
megláthatott a kopott, nem
sének megvategnap
épült falak mögött, s közelebb
lósításához
kerülhetett
is segítséget a patinás kertvárosi övezetekhez
is. Magyarán: tartalommal
nyújt.
töltötték meg számára azt, ami mellett

csak úgy elsiet naponta. Fotók segítségével életre kelt a résztvevők előtt a főváros XVIII. kerülete.
De mit is takar ez a kiadvány?
– Elsősorban a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kézikönyvről van szó – mondta
a főépítész –, amely szemléletes és kön�nyen érthető formában gyűjti össze a kerület helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket
egy építkezésnél figyelembe kell venni.
Jó példák bemutatásával nyújt majd segítséget az építtetőknek és az építészeknek is annak érdekében, hogy esztétikus
otthonok és épületek jöhessenek létre,
növelve ezzel a komfortérzetünket.
Elhangzottak a lakossági fórumon
nem mindenki számára érthető és egyértelmű szakkifejezések is. Az átlagember ritkán találkozik például azzal, hogy
mit foglal magában a településképi rendelet.
Erre is választ kaptunk.

A soroksári Decathlon
sportáruház parkolójában már tavaly is
sikeres volt az akkor
első alkalommal megrendezett nagyszabású
sport- és gyermeknapi
program, akkor is sok
volt az érdeklődő. A május 20-i idei rendezvény
pedig újra aláhúzta:
érdemes „összeereszteni” a gyerekeket és a
sportot.

A társasházi
lakások tulajdonosai örömmel támogatták a
programot, ami által
nemcsak színvonalasabb környezetet
tudnak biztosítani
családjaik számára,
hanem lakásuk piaci
értéke is megnő,
amely nem elhanyagolható tényező
Közel félmilliárdból
a mai világban.
A felújítás folyamán
újulnak meg
az épületek falai a
a kerületi
szokásosnál vastagabb szigetelést
társasházak!
Az eseményt megnyitó
kapnak, a lakások
beszédében Lévai István
külső nyílászáróit
A lakosságot
érintő újabb
Zoltán kiemelte,
hogy szenagyszabású
energetikai
rencsésnek
mondható a
lecserélik, a fűtés
korszerűsítés
vette kezdetét
a
két önkormányzat
találkoszabályozható lesz.
XVIII. zása,
kerületben,
hiszen
folytahiszen
már
a
múlt
évi
Mindent együttvéve
tódik rendezvény
a kormány által
támogais sikeres
volt,
a felújítás jelentősen
tott Otthon
Melege
Program.
s remélik,
hogy
az idei is
A program
a Sallai 1007,
javítja a lakók
az lesz.
a Hosszúház
utca 4.,
komfortérzetét.
A megnyitót
délelőtt tara Kolozsvár
utca
34.,
36. az időtották,
tehát
abban
az
itt
lakók,
az
itt
építkezni
szándékozók
Kell a támogatás
és 38. számú társasház,
ben, úti
amikor
általában még
megismerhetik a kerület eltérő karakterű a Lakatos
IV. számú
csak szállingóznak
a csaláAz épített és a természeti környezet telepeit, azok hagyományait, építészeti Lakásfenntartó
Szövetkezet,
dok,a aLakatos
gyerekek
megjelenésének
szabályozása értékeit. A HELY kulturális, társadalmi valamint
úti a rendezvényekre.
A Decathlon-nap
érdekében a kézikönyv alapján készülő és földrajzi kontextusának megismerése 2. számú
Lakásszövetkezet
más voltálló
ebben,
mert már
településképi rendelet tartalmazza a után útmutatót kaphatnak az építkezni kezelésében
társasházak
ekkor
szinte minden
részletes szabályokat, a településképi vágyók ahhoz, hogy mi mindenre kell komplex
felújítását
foglalja sátor
környéke foglalt volt. Pedig
követelményeket, a helyi védelemre figyelni ahhoz, hogy az új épület ki tud- magában.
bőven által
volt meghirdetett
azokból, követvonatkozó előírásokat. Fontos, hogy azt ja elégíteni a modern követelményeket, „A kormány
kezésképpen
a sportágakszéles körű helyi támogatás övezze. Ezért úgy, hogy egyidejűleg érzékeny kontex- program
az energiahatékonyból is. és a lakosság
is kell bevonni a készítés folyamatába tusba kerüljön a környezetükkel. A kézi- ság növelését
S hogy
mit láthattak?
az itt élő embereket, hogy érdemi könyvnek segítséget kell nyújtania olyan közüzemi
terheinek
mérséklését
A felsorolásra
akár egy
módon szólhassanak bele a környezetük tervek megszületéséhez, amelyek tiszte- szolgálja.
A lakóközösségeknek
is
alakításába. Ez ugyanis hosszú távon lik és ismerik a múltat, a hagyományos szóló cikknyi
pályázatterjedelem
kiemelt figyelmet
Az extrák
befolyásolja a település életét, az itt élők anyagokat, de nem a múlt imitációi. A fordít szükségeltetne…
arra, hogy a teljes körű
a megújuló
között
szerepeltenergia
például a
lakókörnyezetét.
településkép vizsgálata során hihetetlen felújítások
történjenek.
golf. A karate
különböző
mennyiségű építészeti értékre találunk. felhasználásával
fontos, ezúttal
hogy a panelTisztelni és
szakágai
is jelezték:
A cél az, hogy elkerüljük a meglévő kul- Nagyon
élők is lássák,
hogy a
bármennyi
ifjút szívesen
turális környezet elvesztését, felhígulását, lakásban
ismerni a múltat
program
segítségével,
a
magas
várnak a tatamikra.
A koegyformasággal való helyettesítését.”
költségek „szót
csökkentésével,
sem érdeJankovits Vera alábbi gondolatait akár
A főépítész elmondta, hogy a könyv fűtési sárlabda
és komfortomel”, az ugyanis
továbbra
ars poeticaként is felfoghatjuk:
készítésének ideje alatt további lakossági gazdaságosabb
sabb is
lesz
a lakásuk, piaci érténépszerű.
„Olyan kézikönyvet szeretnék, amiből fórumokat tartanak.
kük pedig nő. Az átalakítással
Volt sátor, amelyik előtt
a panelépületeknél átlagosan
mozgáskoordinációs
70 százalékos
energiamegtakarításügyességi
érhető el, feladatokat
ami egy évben
kellett
megoldaniuk
a
több mint
100
ezer forintot is
A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi
gyerekeknek,
hogy aztán
jelenthet
majd lakásonként”
rendelet készítésével kapcsolatos véleményeket, észrevételeket,
az okosKucsák
bácsikLászló,
és nénik
– nyilatkozta
gondolatokat, ötleteket továbbra is várják az arculati@bp18.hu e-mail
ezek alapján is a legjobbat
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
címre. Szívesen fogadnak fényképeket is értékesnek ítélt építészeti
kínálják a
jövő bajnokainak.
országgyűlési
képviselője.
részletekről, terekről, utcákról.
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Tetőfelújítás



Sportnap

KUCSÁK
LÁSZLÓ:

Nyílászárócsere
Hőszigetelés

Pincefödémhőszigetelés

Folytatás a 3.
oldalon a 15. oldalon
Bővebben

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu
www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Épül, megújul

2. oldal

Kiemelt beruházásként kezeli minden
évben a járdák felújítását az önkormányzat. Pestszentimrén fejeződött be a
járdafelújítási program tavaly, az idei sorozat pedig ugyancsak Imrén kezdődött el. A
munkálatok jelenleg a Kossuth Ferenctelepen folynak, de ebben az évben is az
egész kerületet érintik, és összesen 20
kilométer járdaszakaszra terjednek ki.

Havanna-ünnep

6. oldal

Rendkívül gazdag programmal készülnek
a szervezők a hétvégi Havanna-ünnepre.
Péntek délután Szívügyünk a tánc címmel
a kerületi táncegyesületek bemutatói
alkotják a színpadi műsort, este pedig igazi
sztár érkezik, az idei Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő, Kijevben az
Origo című dalával az előkelő 8. helyen
végző Pápai Joci ad koncertet.

Színesebb óvoda

7. oldal

A szitáló eső nem könnyítette meg a
munkát, de a Bóbita óvoda vidámabb homlokzata a szülők, az óvodai és az önkormányzati dolgozók keze munkáját dicséri.
A korábban már teljesen lefestett falfelületre
kisebb-nagyobb köröket formáztak, amelyeknek a kiszínezése maradt május 13-ra.
Szakács Tímea intézményvezető elmagyarázta, miért választották a körformát.

Gyermeknap

12. oldal

A gyerekek ünnepnapján, május utolsó vasárnapján ezúttal is érdemes lesz kilátogatni a Bókay-kertbe. A gazdag gyermeknapi
program 10 órakor kezdődik a Fesztiválszínpadon, ahol Lúdas Matyi megunhatatlan történetét mutatják be. Ugyanebben
az időben a pestszentimrei Hősök terén,
a játszótéren számos vidám játék várja a
kicsiket és a kicsit nagyobbakat.

Vasvári-nap

16. oldal

Június elején a hagyományoknak megfelelően színpompás időutazásra várja az
önkormányzat és a Vasvári Pál Polgári
Egyesület a kerületi polgárokat. Idén hatodik
alkalommal rendezik meg a Vasvári-napot.
A június 3-i rendezvényen kiemelt esemény
lesz a jelmezes promenád és a lovagi torna,
majd este egy látványos Edda-koncerttel
zárul az egész napos programkavalkád.
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Közélet

A Kossuth Ferenc-telep után más kerületrészekben is folytatódik a járdaprogram

A kerület
országgyűlési képviselője
Kucsák László
laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett
időpontban a fenti elérhetőségek
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek
Ingyenes
Jogi tanácsadás

Imrén
zárult, Imrén
kezdődött
20 kilométernyi járdaszakasz újul meg ebben az évben

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es
telefonszámon.

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között
a Darus utcai iskolában, minden
pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

Kormányablak

. ..............................................................................

Zsebők Zoltán
Szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán
Szakrendelő

Nemes u. 18
www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210
. ..............................................................................

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

. ..............................................................................

Tűzoltó-parancsnokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

. ..............................................................................

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. sétány 1.
Tel.: 294-1011

. ..............................................................................

Imre-ház

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

GALGÓCZY ZOLTÁN

Fidesz–KDNP
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20
óra között a Kastélydombi iskolában.

. ..............................................................................

Közjegyzők

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes
egyeztetés alapján (296-1315) minden
hónap 2. keddjén 14–16 óra között
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajksziget iskolában.

CSABAFI RÓBERT

1181 Városház u. 16.
Tel.: 296-1440
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

DÖMÖTÖR ISTVÁN

Fidesz–KDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

XVIII. Kerületi
Kormányhivatal

. ..............................................................................

általános polgármester-helyettes,
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

BAUER FERENC

. ..............................................................................

Nemes u. 14. (Imre-ház)

dr. Lévai István Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

Közigazgatási
és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

Pestszentimrei
ügyfélszolgálati csoport

polgármester
Fidesz–KDNP
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

. ..............................................................................

Ughy Attila

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes
egyeztetés alapján (296-1318) minden
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

. ..............................................................................

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-15 óráig
Soron kívüli ügyintézéshez
időpontfoglalásra a
www.magyarorszag.hu
internetes oldalon van
lehetőség.

Képviselői fogadóórák

FERENCZ ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén
15–18 óra között a Demokratikus
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

HAVASI ZOLTÁN

Lévai István Zoltán alpolgármester hangsúlyozta: ez a régió is megérdemli, hogy az utcáiban XXI. századi
körülmények uralkodjanak

Fidesz–KDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

KASSAI DÁNIEL

�

Pestszentimrén fejeződött be az önkormányzat járdafelújítási programjának tavalyi szakasza, az idei sorozat pedig ugyancsak Imrén
kezdődött el. A munkálatok jelenleg a Kossuth
Ferenc-telepen folynak, de ebben az évben is az
egész kerületet érintik, és összesen 20 kilométer
járdaszakaszra terjednek ki.

Kerékgyártó György		
Kiemelt beruházásként kezeli
minden évben a járdák felújítását az önkormányzat. Mint
arról lapunk korábban beszámolt, 2016-ban 15 kilométer
járdaszakasz kapott új felületet. Az önkormányzat célja az,
hogy a 2015-től 2019-ig tartó
és mintegy 2 milliárd forintba
kerülő járdaprogram végén a
kerület minden részében biztonságosabb és kényelmesebb
legyen a gyalogos közlekedés,
és sehol se legyen az átlagosnál
rosszabb minőségű útszakasz.

Épül, megújul

Az évről évre végrehajtott felújítási programra több okból
van szükség. Egyrészt a járdák

egyszerűen a használat miatt
is kopnak, romlanak, a folyamatos karbantartással azonban el lehet érni, hogy mindig
biztonságosak legyenek. Másrészt a kerületben megvalósított nagyszabású csatornázási
program után is helyre kellett
állítani egyes szakaszokat.
Harmadrészt akad olyan utca,
amelyik csak most kap szilárd
burkolatot és vele járdát.
– A csatornázás befejeztével itt a lehetőség, hogy szilárd
burkolatúak legyenek a földes

utcáink. A körzet képviselőjeként is szívügyemnek tekintem az Igric utca, Szövet utca
és Nagykőrösi út által határolt
terület fejlesztését. Ez a régió
is megérdemli, hogy az utcáiban XXI. századi körülmények
uralkodjanak – mondta a Városképnek még tavaly decemberben Lévai István Zoltán.
Az alpolgármester által
említett Szövet utca burkolata
például már akkor elkészült,
s a szóban forgó utcák mellett
nagyon fontos, hiánypótló beruházás volt az Alacskai út járdájának megépítése a Termény
utcától a kerület határáig, ami
két lépcsőben valósult meg.
Lényeges, hogy a programot az önkormányzat megbízásából végrehajtó Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
munkatársai az építés és a felújítás közben a csapadékvíz-elvezető rendszert is karbantart-

A 2019-ig tartó járdafelújítási program
célja az, hogy a kerületben mindenhol
biztonságos, jó minőségű legyen a járda.

ják, javítják. Erre nagy szükség
van, hiszen a kerület fekvése
miatt a csapadék korábban sok
helyen okozott gondot. Mára
számos területen sikerült megoldani ezt a problémát.

Most a Kossuth
Ferenc-telepen
Jelenleg a Kossuth Ferenc-telep lakói találkozhatnak munkagépekkel és a járdákon dolgozó munkásokkal.
– A program tavaly Pestszentlőrincen
indult,
és
Pestszentimrén ért véget. Idén
fordított sorrendben haladunk
– tájékoztatott Lévai István
Zoltán. – Ez tehát azt jelenti,
hogy a felújítások ebben az
esztendőben is az egész kerületet érintik.
A Kossuth Ferenc-telepen
folyó munkálatokkal kapcsolatban az alpolgármester így
fogalmazott:
– Annak, hogy Pestszentimrének ez a része is sorra
került, személyesen is nagyon
örülök, hiszen ezt a kerületrészt én képviselem, ez a szívügyem.
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LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

KÁDÁR TIBOR
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty
iskolában, minden hónap 2. péntekjén
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐRÖS PÉTER
MSZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján
10–12 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.

KŐSZEGI JÁNOS
Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában
(Üllői út 489.). Halaszthatatlan
esetben telefon vagy e-mail.

MÉRŐ PÉTER FERENC
Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PETROVAI LÁSZLÓ
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Somody lászló
Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Torma Beáta
Fidesz-KDNP 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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MEGÚJUL

A ZENEISKOLA

Kucsák László: „Nem áll meg a munka, újabb és újabb intézmények újulnak meg a XVIII. kerületben!”



Mint azt már
korábban megírtuk, Kucsák
László, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési
képviselője lobbitevékenységének és
a kormánnyal öszszehangolt munkájának eredményeként
mintegy 200 millió
forintos keretöszszegből két iskola és
egy bölcsőde újulhat
meg a Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program
(KEHOP) keretében.
Az összegből a Bókay
Árpád Általános Iskolát, a Dohnányi Ernő
Zeneiskolát és a Pestszentimrei Micimackó
Bölcsődét korszerűsítik. Mindhárom épület
tetejére napelemeket
helyeznek, kicserélik a nyílászárókat,
és elvégzik a külső
hőszigetelést.
VÁROSKÉP

A

z elkövetkező időszakban a jelentős
európai uniós pályázati és kormányzati
támogatásnak köszönhetően a
Dohnányi iskola épülete újulhat meg. Az Európai Unió és a
kormány által támogatott Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program lehetőséget

TUDTA-E?!

A zeneiskola kerületünk egyik
gyöngyszeme, ahol nagyon sok
gyermek kezdi próbálgatni a
szárnyait és részesül színvonalas
képzésben. „Az iskola mindazok számára otthont nyújt, akik
el szeretnének merülni a zene világában, és egy-egy hangszeren
komolyan meg akarnak tanulni
játszani. Az épülete az idő múlásával sajnos már korszerűtlenné vált, ami szükségessé teszi a
felújítást. Munkám során igyek-

Ft

■ a homlokzat hőszigetelése 703 m felületen
16 cm vastagságú külső oldali szigeteléssel
és 15 cm vastagságú részbeni belső oldali
hőszigeteléssel;
■ a padlásfödém utólagos hőszigetelése 20 cm
vastag szigeteléssel 287 m2 felületen;
■ a pincefödém utólagos hőszigetelése
66 m2 felületen;
■ az épület külső falainak utólagos vízszigetelése
tömbinjektálású, fúrt nagy nyomású
akrilgyanta-szigeteléssel;
■ a teraszok utólagos hő- és vízszigetelése,
a burkolatuk felújítása;
■ 51 ajtó és ablak cseréje korszerű, 3 rétegű
szerkezettel;
■ 38 napelem elhelyezése, 9,5 KWh teljesítménnyel.
2

A PROJEKT
EREDMÉNYEKÉNT
NAGYMÉRTÉKBEN
CSÖKKEN MAJD AZ
ÉPÜLET FENNTARTÁSI
KÖLTSÉGE,
KOMFORTOSABBÁ
VÁLNAK
A KÖRÜLMÉNYEK
A TANÁROK ÉS A
TANULÓK SZÁMÁRA,
VAGYIS A FELÚJÍTÁS
A GYEREKEK ÉS
A DOLGOZÓK
ÉRDEKEIT EGYARÁNT
SZOLGÁLJA.

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40 százaléka
épületekre jut. Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program felhívása.
A hazai épületek jelentős részének műszaki, hőtechnikai állapota
elavult, ezért az energetikai korszerűsítéssel jelentős energiamegtakarításra van lehetőség. A felhívás kiemelt célja az energiahatékonysági fejlesztések ösztönözése és a decentralizált, környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedésének
elősegítése. www.kehop.hu

„

Támogatás összege:
bruttó 46 856 982

nyújt minden pályázó számára
a korszerű, megújuló energiaforrású rendszerek megvalósítására. A zeneiskola a beruházásnak
köszönhetően szinte teljesen újjászületik.
A fejlesztési munkálatok során megvalósul a külső falak
és a tető szigetelése, a régi, elavult ablakok helyére korszerű
műanyag nyílászárók kerülnek,
valamint napelemes rendszert is
telepítenek. A beruházás eredményeként csökkenni fog az
épület fenntartási költsége.”

szem mindent megtenni a kerületben működő intézmények
felújításáért, hiszen a jövő a gyermekeinké, és fontos, hogy megfelelő, korszerű és biztonságos
környezetet teremtsünk számukra. A közeljövőben nem áll meg a
munka, újabb és újabb intézmények újulnak meg a XVIII. kerületben!” – nyilatkozta lapunknak
az országgyűlési képviselő.
A FELÚJÍTOTT
INTÉZMÉNY
TÖKÉLETES ALAPOT
TEREMT A
SZÍNVONALAS
OKTATÁSHOZ,
AHHOZ, HOGY
A TANULÓK
A XXI. SZÁZAD
KÖVETELMÉNYEINEK
MEGFELELŐ
TUDÁSSAL HAGYJÁK
EL AZ ISKOLÁT.

Interjú Bán Rékával, a Dohnányi Ernő Zeneiskola igazgatójával:
– Milyen felújításokat foglal magában a pályázat, mik fognak megvalósulni?
– A zeneiskola Gyöngyvirág utca 10. számú épületének teljes körű energetikai felújítása valósul meg a közeljövőben, homlokzatszigeteléssel, ablakcserével, napkollektorok telepítésével az energiatakarékosság jegyében.
– Jelenleg hány gyermek jár az intézményükbe, akik majd élvezhetik a felújított
iskola adta előnyöket?
– Kilencszázötven növendékünk van, így a kerület számos fiataljának oktatásához-neveléséhez tudunk majd megfelelőbb körülményeket teremteni.
– Honnan értesült az iskola felújításáról?
– Az önkormányzat folyamatosan informált, a pályázási szándéktól egészen a
pályázat megnyeréséig. Nagyon boldog vagyok, hogy a kerület vezetése fontosnak tartja az oktatási intézmények ily módon való támogatását.
– Mik a visszajelzések a projekttel kapcsolatban?
– Egyelőre az előkészületekkel vagyunk elfoglalva, így igazi változásról nem
tudok még beszámolni. A kerületben már megvalósultak ilyen beruházások,
számos iskola- és óvodaépület újult meg, így remélem, hogy a Dohányi Ernő
Zeneiskola épülete is hamarosan a régi fényében pompázik majd.

„

ÚJABB FEJLESZTÉSEK A KERÜLETBEN
A GYEREKEK JÖVŐJÉNEK ÉRDEKÉBEN
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Közélet

Fórumot szerveztek a demens betegek hozzátartozóinak

Tisztították
az erdőt

Hiánypótló rendezvénysorozat

Öt alkalomból álló fórumot szervezett a demens betegek hozzátartozóinak a Somogyi
László Szociális Szolgálat.

Szemétszedési akciót szervezett a Kispingvin Egyesület május 21-én a Péterhalmi-erdőben.
„Fogjunk össze, szedjünk szemetet, és mutassunk példát!” – ezzel a hívószóval várta az
akcióra a Kispingvin Egyesület a kicsiket és
nagyokat. Jöttek is a Kastélydombi uszodában
működő egyesületben sportoló gyerekek, a
szüleik, a barátaik és természetesen az úszásés vízilabda-oktatók is.
A találkozó a Péterhalmi-erdőben, a sportpálya szomszédságában volt, ahol a szervezők
a kerületi önkormányzat támogatásával kesztyűt, zsákot adtak a lelkes környezetvédőknek.
– Nagyon fontos, hogy a gyerekek minél kisebb korban kezdjenek környezettudatosan
gondolkodni, s ebben a felnőtteknek kell jó példával elöl járniuk – hangsúlyozta Menczinger
Melinda, a Kispingvin alapítója, úszó- és vízilabdaedző.
A programon két „tiszteletbeli kispingvin” is
lelkesen részt vett: a vb-felkészülésben kétnapos
pihenőjét töltő Menczinger Kata vízilabdázó és
Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázó.
– Azt gondolom, hogy ha a gyerekek látják, hogy rangos sportolók is bekapcsolódnak
a programba, akkor nagyobb kedvvel szedik a
szemetet, és ha már lehajolnak érte, akkor bizonyára legközelebb nem is fogják eldobni.
Szerencsére viszonylag tiszta volt az erdő, de
azért akadt munka mindenkinek. Úgy tűnik,
hogy akik mostanában sétálnak az erdőben,
vagy végigjárják az erdei tornapályát, jobban
vigyáznak a környezetükre, és ma már az sem
jellemző, legalábbis itt nem, hogy az erdőben
kössön ki az építési törmelék és a háztartási
hulladék. Azért így sem volt hiábavaló a rendezvény, mert megteltek a zsákok…
– Első alkalommal rendeztük meg a közös
szemétszedést, hogy ezzel szebbé tegyük a környezetünket – tette hozzá Menczinger Melinda.
– Beleszámítva a legkisebbeket is, közel százan
dolgoztunk a Péterhalmi-erdő megtisztításán.
Ê Fülep

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A sajátos nevelési igényű gyermekek tanulási feltételeinek a javítására.
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány pályázatot hirdet azon sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, halmozottan
fogyatékos vagy autizmus spektrum zavarral
küzdő) gyermekek tanulási feltételeinek a
megkönnyítésére, akiket a jelenlegi állami,
önkormányzati nevelési-oktatási rendszer nem
tud ellátni, ezért nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézménybe járnak.

Noha a másság ma már egyáltalán nem
ismeretlen vagy kevéssé ismert tény a
nyugati társadalmakban – hiszen annyi
megjelenési formájával találkozhatunk
már akár óvodáskorunktól –, még mindig
sok feladatot ad a szakembereknek: hogyan beszéljünk róla, hogyan fogadtassuk el azt, hogy valaki fizikai vagy mentális értelemben eltér a társaitól?

A demencia, az időskori elbutulás az értelmi képességek folyamatos és egyre súlyosbodó hanyatlása, amelynek során az emlékezés, a gondolkodás, valamint az ítélő- és a tanulási képesség is
károsodik.
A Somogyi szociális szolgálat rendezvénysorozata keretében a betegséggel és a betegápolással
kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták a kerületi demens betegek hozzátartozóit, akik a kérdéseiket is feltehették. A kezdeményezés hiánypótló
volt. Elég csak az internetfórumokat böngészni ahhoz, hogy lássuk: a családtagok többnyire
magukra maradnak ezzel a súlyos problémával,
és kétségbeesetten keresik a megoldást. Küzdenek a lelkiismeretükkel, hogy elég türelmesek-e,
és mindent megtesznek-e a szerettükért. Ahhoz, hogy könnyebben tudjanak megbirkózni
a gondokkal, ismerniük kell a betegség természetét, tudniuk kell, hogy az érintett idős ember miért viselkedik úgy, ahogy, miközben az
is fontos, hogy a napi küzdelemben megőrizzék
a saját egészségüket. Ezért is volt nagyon hasznos a fórumsorozat, amelyet Szalóczi Angéla, a
szociális szolgálat mentálhigiénés munkatársa,

demensellátási csoportjának vezetője tartott.
– Az enyhe demenciával élők nehezebben
válnak középsúlyos beteggé, mint a középsúlyosak súlyossá. Ki lehet tolni ez említett
első időszakot – hangsúlyozta a szakember.
A betegség elhatalmasodásával az érintett gondozása 24 órás felügyeletet igényel. Az önkormányzat ezért döntött úgy, hogy kiveszi a részét a
demenciában szenvedő idős emberek napközbeni
ellátásából, amely 2016 márciusától működik a szociális szolgálatnál, s az igényekre való tekintettel
idén márciusban bővítették is a férőhelyek számát.
Kovács Imréné férje is demens ellátott volt, először egy-két napot töltött az intézményben, majd
a hét öt napját.
– Kezdetben előfordult, hogy megszökött otthonról, és eljött a „napközibe”, mert nagyon jól
érezte itt magát – mondta Kovácsné. – Kedvesek
voltak a gondozónők, családias légkört teremtettek. A páromnak más betegsége is volt, egy éve
halt meg. Azért jöttem el a fórumra, hogy ha engem is elérne ez a betegség, felismerjem az első
jeleit.
Ê Fülep E.

Bajor vendégek a kerületben

A Piros iskolát, vagyis a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolát és a bajorországi Marktoberdorf kisváros általános iskoláját egy huszonhét éve tartó baráti
partnerkapcsolat köti össze. Ennek a kapcsolatnak egyik, talán legkedveltebb mozzanata a diákcsere.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31.
A pályázatok benyújtásának helye postai
úton vagy személyesen: Napraforgó Óvoda,
1186 Budapest, Tövishát u. 6.

A közalapítvány kuratóriuma

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
A nehéz szociális körülmények között
élő gyermekek tanulási feltételeinek a
javítására.
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Közoktatásért Közalapítvány pályázatot
hirdet rászoruló, de a szociális hálóból
kieső, önkormányzati támogatásban
nem részesülő tanulók részére tanulási
feltételeik megkönnyítéséhez.

A pályázók köre:
XVIII. kerületi állandó lakcímmel
rendelkező, az 1. évfolyamtól a 13.
évfolyamig nappali tagozaton tanuló
diákok, akiknek a családjában az egy főre
jutó nettó jövedelem 37 000 és 70 000
forint között van.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó tanuló nevét és születési idejét
– a családban az egy főre jutó bruttó
jövedelmet
– a diák iskolájából az igazgató és az
osztályfőnök ajánlását

A pályázók köre:
Hároméves kortól a nappali rendszerű képzés befejezéséig azok a gyermekek, akik XVIII.
kerületi állandó lakcímmel rendelkeznek, s a
családjukban az egy főre jutó nettó jövedelem
37 000 és 70 000 forint között van.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó tanuló nevét és születési idejét
– a családban az egy főre jutó bruttó jövedelmet

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás
kérhető Mezeiné Bakóczay Hedvigtől
a 294-4138-as telefonszámon.
A pályázat elnyeréséről az érintett gyermekeket a kerületi székhelyű intézményeken keresztül, a kerületen kívüli intézményben tanuló
gyermekeket postai úton értesítjük.
Pályázni csak az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet, amely letölthető a
www.kozoktkozalp18.hu oldalról, vagy beszerezhető a XVIII. kerületi általános iskolákban és a Napraforgó Óvodában.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci
Nagykönyvtára ebben az iskolaévben egy többfordulós vetélkedősorozatban látta meg a megoldást, amelyet felső tagozatosokból álló 2–4 fős
csapatok számára írt ki. A Lúzerek és nyertesek
című sorozat versenyzőinek tavaly október és
idén március között egy megadott irodalomlistáról kellett műveket választaniuk, azokat elolvasniuk, a vetélkedés pedig abban rejlett, hogy
milyen ügyesen oldották meg a művekhez kapcsolódó feladatokat. A havi négy feladat között
volt olyan, amit projektmunkában oldott meg a
csapat, de minél többször kellett jól válaszolni a
könyvtári találkozókon feltett kérdésekre is.
A sorozat tehát márciusban zárult, az ünnepélyes eredményhirdetést pedig május 16-án
tartották a könyvárban. Mivel a fél év alatt olvasott könyvek mindegyike a másnak számító
gyerekek megismeréséről, megértéséről és elfogadásáról szólt, az eredményhirdetés is a programhoz kapcsolódó érzékenyítő tréninggel kezdődött. A vetélkedőt segítő Budapesti Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Házat működtető
Béthel Alapítvány munkatársa, Román Jánosné
a „másság” egy csoportját képviselő vakok és
gyengén látók küzdelmeire és nemzetközi sikereire irányította rá a figyelmet egy játékkal.
Ennek révén egyértelművé válhatott az indulók
számra az, hogy a felületes nézettel ellentétben
nem lúzerek azok, akik valamilyen hátránnyal
születtek, hanem sokszor teljesebb életet élnek,
sőt boldogabbak, mint az „ép” társaik.
A vetélkedőt az alapítvány és az önkormányzat mellett magáncégek is támogatták, így például a Zila cukrászda egy óriási tortával.
Ê K. Gy.

A támogatás formája: a 2017/2018-as
tanév folyamán 10 hónapon át folyósított
ösztöndíj

A támogatás formája: a 2017/2018-as tanév
folyamán 10 hónapon át folyósított ösztöndíj

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 15.

Mi vagy: lúzer
vagy nyertes?

A csereprogram német és magyar résztvevőit,
szervezőit fogadáson köszöntötte Galgóczy Zoltán a polgármesteri hivatal tanácstermében május 8-án.
Az oktatásért felelős alpolgármester átfogó
ország- és kerületismereti tájékoztatóval szolgált.
Mondataiban kitért a több mint ezer évre vis�szanyúló bajor–magyar kapcsolatokra, kiemelve,
hogy azok mindig a kölcsönös tiszteleten, barátságon alapultak. Szót ejtett az önkormányzat
munkájáról, a helyi kulturális életről, a sportról,
a testnevelésről is. A bajor sört, a BMW-t és a
Bayern München csapatát dicsérő szavait tapssal
jutalmazták a marktoberdorfi vendégek. Galgóczy
Zoltán jó hangulatú, élménydús és barátságot elmélyítő napokat kívánva búcsúzott tőlük.
A Piros iskola tanulóinak, kísérő tanárainak
programokban gazdag bajorországi vendéges-

kedése április 29-től május 6-ig tartott, majd a
német diákokkal és a kísérőikkel együtt buszra
pattanva kiadták a jelszót: Irány Pestszentlőrinc!
A német diákok május 6-tól 13-ig élvezhették a lőrinci iskola, illetve a szállásadó családok
vendégszeretetét, és színes, tartalmas budapesti
és kerületi programokon vehettek részt. Utaztak
a gyermekvasúton, metrótúrát tettek, és ellátogattak a Tropicariumba. Az utóbbi két programnál elvárás volt a csapatokba rendeződés és
egyes feladatok közös megoldása. Ezenfelül volt
kreatív városnézés, barátságos foci- és röplabdamérkőzés is.
A szombati hazautazást megelőző délutánon
svábkifli-sütés és – elvitelre – csalamádékészítés
volt a program, s az együtt töltött hetet műsor és
gazdag büfé tette még emlékezetesebbé.
Ê Gönczöl A.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. május 31.
A pályázat benyújtásának helye postai
úton vagy személyesen:
Napraforgó Óvoda, 1186 Budapest,
Tövishát u. 6.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 15.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás
kérhető Mezeiné Bakóczay Hedvigtől
a 294-4138-as telefonszámon.
A pályázat elnyeréséről az érintett
gyermekeket a kerületi székhelyű
intézményeken keresztül, a kerületen
kívüli intézményben tanuló gyermekeket
postai úton értesítjük.
Pályázni csak az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet, amely letölthető
a www.kozoktkozalp18.hu oldalról, vagy
beszerezhető a XVIII. kerületi általános
iskolákban és a Napraforgó Óvodában.
A közalapítvány kuratóriuma

Városkép p 2017. május 24. XXVI. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Százhetven éve szeli át a szolnoki vasútvonal Pestszentlőrincet Helytörténet

5

Időutazás vonattal
és villamossal
Több mint száz éve közlekedik az 50-es villamos az Üllői úton

A Tomory
a Múzeumok
Majálisán

�

Százhetven éve szeli át
a szolnoki vasútvonal
Pestszentlőrincet a ferihegyi gyorsforgalmi út mentén, és közel 130 éve halad
át vonat Pestszentimrén, a
lajosmizsei vonalon.
Fülep Erzsébet 				
A XIX. század második felében az intenzíven fejlődő fővárosból induló és a közeli
Szent Lőrinc- és Péteri-pusztát átszelő új
vasútvonalak elősegítették az egykori mezőgazdasági terület benépesülését, megalapozták a mai település kialakulását. Szent
Lőrinc-puszta (a mai Pestszentlőrinc),
ahogy a neve is sejteti, az 1800-as évek közepén mezőgazdasági terület volt, majorsági központtal. Az országban másodikként, 1847. szeptember 1-jén adták át azt a
vasútvonalat, amelyik a területén haladt át.
A rövid megnyitó ceremónia után mozsárdurrogás, katonazene és nagy éljenzés közepette gördült ki a Nyugati pályaudvarról
a tizenhat kocsiból álló, több mint hatszáz
utast szállító vonat, amelyet a József nádor
fiáról, István főhercegről elnevezett mozdony vontatott. A gőzvontatású szerelvényt
a szolnoki Tisza-pályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az új vasutat a főherceg avatta
fel, és Kossuth Lajos mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen részt vett Jókai Mór és
Széchenyi István is.

Vonattal Szolnokig

Az új vasútvonal stratégiai fontosságú volt,
amikor az Országgyűlés és az Országos
Honvédelmi Bizottmány 1848. december
31-én úgy határozott, hogy a székhelyét átteszi Debrecenbe. Szolnokig vonattal, onnan
szekéren folyt az áttelepülés. Ez a vasútvonal
ma is átszeli Pestszentlőrincet a ferihegyi
gyorsforgalmi út mentén, és Pestszentlőrinc
vasútállomáson most is ugyanaz az épület
várja az utazókat, mint az 1870-es évek végén.
Lónyay Menyhért politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök, amikor szentlőrinci
birtokára költözött, a nyaralótulajdonosok
(Eötvös Loránd, Puskás Tivadar, Margó Tivadar) nagy örömére elérte, hogy a vonalon
Puszta-Szentlőrinc-Nyaraló néven vasútállomás létesüljön.
A települést érintő következő vasútvonal, a tíz kilométer hosszú sóderbányai
vasút (ma iparvasút) 1882-ben épült meg
a kavicsbányától (a mai Lőrinci temető
területe) Soroksárig. A Kavicsbánya állomásról szárnyvonalak nyúltak be a munkaterületre, ahonnan a megrakott kocsikat továbbították a rendeltetési helyükre.

A büszke 50-es

– Lónyay Menyhért birtokán, a mai Lőrinci
Sportcsarnok környékén 1882-ben téglagyá-

A 22. Múzeumok Majálisán több mint száz hazai múzeum, köztük a XVIII. kerületi Tomory Lajos
Múzeum mutatta meg magát a hétvégén a Magyar
Nemzeti Múzeum kertjében, ahol a két nap alatt
csaknem félszázezren fordultak meg. Idén is hasznos volt a kitelepülés, mert egy ilyen színes forgatag és program után mindig megnő a lőrinci múzeum látogatottsága…

A szentlőrinci végállomás a Szarvas-csárdánál (Budapest-Szent-Lőrinci Helyi
Érdekű Villamos Vasút), a fotó 1910 körül készült
rat létesített a Budapest-Szentlőrinci Tégla- és
Terracotta-gyár Részvénytársaság – mondta
Fodorné Nagy Veronika, a Tomory Lajos
Múzeum muzeológusa. – A gyár szállítási
gondjainak megoldására az Üllői úton egy
nyomtávú vasutat építettek, amelyen rövid
időn belül megindult a személyszállítás is.
Az első vonat 1887. április 10-én haladt végig a síneken. A belvárosi végállomás a mai
Nagyvárad tértől kicsit távolabb volt, de
később közelebb hozták, a Ludovika előtti
térhez. A fejlődés nem állt meg, a gőzvasutat
villamosították, s 1900. augusztus 1-jétől a
Budapest-Szent-Lőrinci Helyi Érdekű Villamos Vasút immár kétvágányú vonalán
a Szarvas csárdáig közlekedtek a vonatok.
A villamosvasút 1913-ban kapta az 50es számot, amelyet mind a mai napig
büszkén visel. Az 50-es villamos vonalát
1929-ben
meghosszabbították
az akkori vecsési határig, a mai pestszentlőrinci Béke térig, ahol eredeti formájában maradt meg a végállomás épülete.

Szemétszállító vasút

A településünk szempontjából fontos dátum
1889. július 8-a is, a Budapest–Lajosmizsevasútvonal felavatása. Ez a vonal a mai
Pestszentlőrinc és Kispest határán halad el,
majd átszeli Pestszentimrét.
– Az 1890-es évek elején Cséry Lajos a
fővárossal kötött szerződés alapján birtokainak egy részét Szent Lőrinc- és Péteri-puszta
határvonalán szeméttelepnek jelölte ki, ahova az általa építtetett vasútvonalon érkezett

Pestszentlőrinc vasútállomás, ahol most is ugyanaz az épület várja az utazókat,
mint az 1870-es évek végén

a budapesti szemét – idézte fel a kezdeteket
Pándy Tamás helytörténész. – A földbirtokos szabadalmaztatott egy komposztálási
eljárást, amelynek segítségével a szelektíven
válogatott szemétből adalékanyagok hozzáadásával szerves trágyát állítottak elő.
A főváros átvette a vállalkozást, de válogatás nélkül hordatta a szemetet a mai Imre
melletti telephelyre, amely 1958. január
1-jéig üzemelt szemétlerakóként.
Amikor befejezték a budapesti szemét Cséry-telepre szállítását, felszabadult
a szemétbányai vágány, s a mai Közdűlő
úttól Pestszentimre (akkoriban Pestimre)
irányába kanyarították a sínpárokat. A Bivalyréten keresztül 1,3 kilométeres szakasz
épült, és 1958. október 1-jén begördült az
első 54-es villamos a Nagyvárad tér felől a
Pestimre felső megállóhelynél (kisállomás)
lévő végállomásra. A villamos igazi pusztai
környezetben, gémeskutak és legelő állatok
között haladt. Az utazók 1960. december
24-én karácsonyi ajándékként vehették birtokba a Pestimre vasútállomásig (nagyállomás) meghosszabbított járatot. Mindkét pályaépítést a pestszentimrei emberek, diákok
meghatározó társadalmi munkájával valósították meg. Az 54-es (majd 51-es számúra
változtatott) villamos végállomása a későbbiekben többször módosult, s 1983. július
6-án törölték a járatot a menetrendből.

A stafétabotos 40-es

De akkor már a Pestszentlőrinccel együtt
Budapest XVIII. kerületét alkotó városszéli Pestszentimrének régóta nem ez volt
az egyedüli villamosvonala. A társadalmi összefogással készült egyvágányú 40es villamos 1947. augusztus 2-án indult
útjára. Ez a vonal 1955. november 8-ig a
pestszentimrei Kisfaludy utcát, ezt követően
a pestszentimrei vasútállomást kötötte össze
a pestszentlőrinci Béke térrel. Jellegzetessége volt a 40-esnek a három kitérő. Ezeken a
helyeken megvárták egymást a kocsik, és a
vezetők hatalmas karikával ellátott „stafétabotot” cseréltek. Az utolsó 40-es villamos
1975. augusztus 4-én éjfélkor gördült ki Imréről a Béke tér felé, a járat szerepét autóbusz vette át.
170 éve ért ide a vonat
1846. július 15-én adták át
Magyarország első vasútvonalát, amely a Magyar
Középponti Vasúttársaság
irányításával Pest és Vác
városa között készült el. Az
első – magántőkéből épített –
vonalat hamarosan követte a
Pest–Szolnok-vonal megépítése. Ez utóbbit 1847. szeptember 1-jén adták át.


A szervező Magyar Nemzeti Múzeum 2017-ben a természet védelmét, a környezetvédelmet, a zöld területek megóvását, gondozását, az újrahasznosítást és a környezettudatos életmódot
helyezte a majális középpontjába, kapcsolódva a Múzeumkert
rekonstrukciójához. A múzeumok munkája ugyanis sosem volt
független a természettől, a természeti környezettől. A természettudományos kutatásokon, gyűjtéseken, tematikus programokon
túl számos intézmény élen jár a természeti örökség megismertetésében, védelmében, illetve a környezettudatos szemlélet elmélyítésében. Köztük a Tomory Lajos Múzeum is.
Sátrak, pavilonok hálózták be szombaton és vasárnap a Múzeumkertet, amelyben igazi majálishangulat volt, zenével, vetélkedőkkel, fotózkodással, játékokkal – hogy a gyerekek se unatkozzanak –, finom ételekkel, koncertekkel, kisebb kiállításokkal.
Minden adott volt a tartalmas kikapcsolódáshoz, akár egész
napos „kiránduláshoz”, ahol az ifjabb és az idősebb korosztály
egy percig sem unatkozhatott. Mint ahogy a Tomory-pavilonban
sem, ahol szintén színes programok várták az érdeklődőket.
Szinte egy perc pihenésük nem volt a két nap alatt a lőrinci múzeum kitelepült munkatársainak, akik fáradhatatlanul fogadták
a vendégeket. A hangsúlyt idén – a természet jegyében – Rerrich
Béla kertépítő mérnök életére és munkásságára helyezték, tablókon, fotókon keresztül.
– Nagy sikere volt idén is a kiállításunknak, a programjainknak, több ezren látogatták meg a Tomory-pavilont – összegezte
Heilauf Zsuzsanna a múzeum vezetője. – A Rerrich Bélának, a
lőrinci Kossuth tér kertművészének életútját bemutató kiállításunkon az érdeklődők megtekinthették a kertépítő terveinek,
rajzainak kinagyított másolatait. Emellett játékos feladatokkal is
vártuk a látogatókat, akik a múzeumunknak tervezhettek kertet, annál is inkább, mert a kerületen belül hamarosan új helyre, a Herrich–Kiss-villába költözünk, és kellenek az új ötletek,
hogyan tehetnénk szebbé, barátságosabbá a természeti környezetünket. A látogatók kreatív ötleteikkel, rajzaikkal segítették a
munkánkat.
A rendezvény Tudássétány című programjához kapcsolódva
az egyik állomásként puzzle-t rakhattak ki, illetve családi totókat tölthettek ki a majálisozók. A különböző múzeumok sátrait
összefonó pontgyűjtő kiránduláson arra sarkallták a családokat,
hogy a művészet, az irodalom és a természet témakörében tegyenek kalandos felfedezéseket. Ez igen jól sikerült, láthatóan
élvezték a játékosok.
Arra a kérdésre, hogy mi a célja, haszna egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a főváros szívében, a következőket válaszolta
Heilauf Zsuzsanna:
– Azzal, hogy immár tizenkettedszer „majálisoztunk” a múzeumok ünnepén, beigazolódott, hogy ilyenkor megnő az érdeklődés a múzeumunk iránt, hiszen előtte sokan nem is hallottak
rólunk. Feladatunknak tekintjük, hogy egyben a kerületünk értékeit is népszerűsítsük, tehát mindenképp megéri évente ezt a
két napot erre áldozni.
Ê Temesi László
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Négy napig a Havanna-lakótelep lesz a középpontban

Ünnepre készül
a Havanna
Hőlégballonnal is fölé lehet szállni

ségét, majd az idei Eurovíziós Dalfesztiválon hazánkat képviselő,
Kijevben az Origo című dalával az előkelő 8. helyen végző Pápai Joci
ad koncertet.
Szombaton többek között a hagyományos nemzetiségi fesztivál
várja az érdeklődőket. A német, román, görög, örmény, ruszin, lengyel, horvát és bolgár nemzetiségek zenével, tánccal és színházi produkcióval is készülnek.
A színpadon 18 órakor kezdődik Dombóvári István stand-up
comedy előadása, majd a brazil szamba- és a tűzzsonglőrshow után
a harmadik nap az Apostol együttes 20 órától tartott koncertjével és
tűzijátékkal zárul.
Vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a főzőverseny. A 10 órától
tartott, rendkívül népszerű amatőr pingpongversenyre gyermek (14
éves korig), valamint felnőtt női és férfi kategóriában 9-ig lehet benevezni a közösségi házban. A főzőverseny eredményhirdetése előtt
jó ebédhez szól a nóta Fényes György és vendégei részvételével.
A vállalkozó kedvűek a zárónapon 16 órától emelkedhetnek a lakótelep fölé hőlégballonnal.
A Havanna-ünnep részletes programja elérhető a közösségi ház
internetes oldalán (www.kondorkh.hu), az eseménynaptárban.
A legszebb kutyát is keresik
Minden évben nagy érdeklődés közepette zajlik
a Havanna ebe kutyaszépségverseny. A május
27-én 15.30 órakor kezdődő bemutatót Juhász
József mesterkiképző vezeti, a zsűrizésben pedig a
közismerten „kutyabolond” rapper, Ganxsta Zolee
lesz a segítségére.


Legutóbb a Karthago adott sikeres koncertet, idén Pápai Joci teheti emlékezetessé a napot
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Rendkívül gazdag programmal készülnek
a szervezők az idei Havanna-ünnepre.
A rendezvény második alkalommal várja
ezen a néven az érdeklődőket, miután tavaly
őszről tavaszra helyezték át a nagy sikerű
Havanna-napokat.
Puskás Attila							
A XVIII. kerület legismertebb lakótelepén évről évre változatos
programokat – kiállításoktól kezdve a sportversenyeken át a kirakodóvásárig és koncertekig – kínáló rendezvénysorozatot a múlt
évben részben a Kondor Béla Közösségi Ház 30. születésnapja miatt
tették át a szervezők májusra.

Együtt a gyermeknappal

A változtatás másik oka az volt, hogy a rendezvény ne keresztezzen
más eseményt az őszi kerületi programbőség alatt.
– A keresztbeszervezés elkerülése mellett azért is jobb a május
25–28. közötti időpont, mert a hosszú tél és az eddig csekély szép
időt hozó tavasz után az embereknek nagyobb az igényük arra,
hogy kimozduljanak otthonról – mondta Császár Bíró Lilla, a

Havanna-ünnepet szervező Kondor Béla Közösségi Ház vezetője.
– A családok a nyáriasra forduló időben szívesen jönnek el a szabadtéri programokra. Arra is figyeltünk, hogy május 28-a gyermeknap,
ezért mi arra a napra csak a főzőversenyt és a hőlégballonozást tettük, így a Bókay-kerti gyermeknapi rendezvényre is át lehet látogatni a Havannáról.
A főzőverseny hagyományosan az egyik legnépszerűbb havannalakótelepi program. Minden évben 15–20 bográcsban rotyognak a
különféle pörköltek, vad- vagy éppen halételek. Az intézményvezető
elmondta, hogy már egy hónappal a Havanna-ünnep előtt sokan érdeklődtek és jelentkeztek a bográcsozásra.
– Ahogy eddig, úgy az idén is szabadon választott, hogy ki mit
főz a bográcsban, és bár a szakértő zsűri eldönt egy sorrendet, a lényeg mégsem ez, hanem a jó hangulat és az összetartozás érzése.

Szórakozás földön és égen

A Havanna-ünnep május 25-én, csütörtökön a Csillagszemmel címmel a kerületi óvodásoknak meghirdetett rajzverseny kiállításának
megnyitójával és díjkiosztó ünnepségével kezdődik. Ezen a délelőttön lehet megnézni a már állandó fellépőnek számító Langaléta Garabonciások gólyalábas műsorát is.
Péntek délután Szívügyünk a tánc címmel a kerületi táncegyesületek bemutatói alkotják a színpadi műsort. Este fél 9-kor Kucsák
László országgyűlési képviselő köszönti a Havanna-ünnep közön-
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Tanulságos történet az egyszeri főnök elvtársról,
aki hiába tépte le a keresztet a beosztottja nyakáról, mégis visszakapta, mert a jó munkának sosem
maradhat el a jutalma.

em azért, mert pünkösd közeleg, s ilyenkor (megint) ajánlatos az embernek egy kicsit a lelki dolgokkal is törődnie,
de a minap megint eszembe jutott az a szegény kislány, akinek a nyakáról a kissé heves természetű főnökünk annak idején
egyetlen határozott mozdulattal letépte a keresztet. Már nem emlékszem, hogy feszület volt-e, vagy kereszt, csak a kislány
arcára, amin egyáltalán nem volt félelem, sem rémület, egyszerűen csak csodálkozott – nem értette a dolgot. Mi persze,
akik éppen körülötte álldogáltunk, nagyon is értettük, legfőként a főnök elvtárs indulatát, amivel azt a zsigeri mozdulatot tette.
Pedig igazából azok már nem voltak keresztletépő idők a szocialista Magyarországon, ezért is volt inkább csak meglepett, semmint megfélemlített az… áldozat (vagy minek is nevezzem). Bennünk, idősebbekben, azonban még élénken éltek a rossz emlékek.
A főnök elvtárs a „fényes szelek” nemzedékének embere volt. (Tessék: megint egy fogalom, amit hosszasan kellene magyarázni a
mai fiataloknak, de hát a „mai fiataloknak”, ugye, mindig mindent el kellene magyarázni arról, ami a múltban történt. Már csak
azért is, mert minden eljövendő kor leginkább arról nevezetes, hogy önkéntelenül is átírja a maga mögött hagyott történelmet,
nem mindig nagyon, de annyira azért igen, hogy összezavarja a fiatal fejeket. Vagyis igen, fényes szelek, sej, a mi lobogónkat…
mert nekünk még fújnunk kellett, legalább olyan lendülettel, mint a szeleknek a lobogót, de juszt se fogok most belemenni a részletekbe!) Aki látta Jancsó Miklós híres filmjét, annak amúgy sem kell többet magyarázni, jaj, az a csinos fiú, milyen Lajos is(?),
abban a piros ingében, milyen lelkesen borogatta a szentségeket a templomban, és kiabálta, hogy vesszen a büdös fekete reakció,
ami a papságot jelentette. Szegény jó bíboros úr gondolkodhatott aztán évekig, hogy akkor most melyik börtön a kényelmesebb,
a nyilasoké vagy a kommunistáké. „Emmuska, az a lényeg, hogy te sohase, érted, fiam, sohase politizálj, és mindig viselj nyakig
gombolható blúzt, hogy ki ne látszódjék belőle valahogy, dehogyis a melled, a kereszt, amit még szegény jó keresztanyádtól kaptál, Isten nyugosztalja, s őrzi még az első keresztvizet, ahogy Berárd atya meghintett vele” – mondta az anyukám. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a blúzgombokkal nem is volt bajom soha, csak hetente kétszer, a tornaórák előtt kellett valahogy ügyesen
eldugni, amit alatta, mármint a blúzom alatt, a nyakamban rejtegettem – de nem is tépte le onnan soha senki.
Az említett kislány, akinek a főnök elvtárs népnevelői szándékkal letépte a keresztjét, nyári gyakorlaton volt nálunk, gimnazistaként. Helyes kis pofi, mindenkinek előre köszönt, ez akkoriban még nem volt feltűnő, ma viszont már biztosan azt emelném
ki, hogy egyáltalán köszönt. Mindez nyár végén történt, vagyis nem kellett elküldeni, amikor mint klerikális elhajló lelepleződött a mi szocialista (veres csillagos érdemrendekkel sokszorosan kitüntetett) üzemünkben, pontosabban az irodán, ugyanis két
nap múlva már kezdődött az iskola.
A magam részéről rég el is felejtettem volna az egészet, ha jó tíz év múlva (már régen nyugdíjban voltam) nem olvasom az újságban, hogy a mi derék (egykori) főnök elvtársunk magas elismerést kapott augusztus 20. (az új kenyér, alkot…, Szent István
ünnepének) alkalmából. A Magyar Köztársaság ilyen-olyan kis- vagy közép- (ebben már nem vagyok biztos, de az biztos, hogy)
keresztjét. Keresztet, bizony, az a kiváló ember! Biztosan megérdemelte, egy percig se vitatnám…
Van Isten! – gondoltam (ezt különben mindig tudtam), amiért ilyen szelíden kapja vissza a keresztet, amit annak a kislánynak
a nyakából letépett.

Illusztrációs és
képregényrajzoló
pályázat
A Pestszentimrei Közösségi Ház Arany János
születésének 200. és Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából illusztrációs és
képregényrajzoló pályázatot hirdet négy korcsoportban.
Az óvodás és kisiskolás korosztály (5–10 éves korig) feladata Szabó Magda Tündér Lala c. művének illusztrálása tetszés
szerinti technikával, A/4 méretben.
A felső tagozatos diákok (11–14 éves korig) három feladat
közül választhatnak.
1. Szabó Magda Abigél c. művének illusztrálása vagy képregényformában való megjelenítése.
2. Arany János Toldi, illetve A walesi bárdok c. művének
illusztrálása vagy megjelenítése képregényformában.
Az illusztrációk szabadon választott technikával, A/4 méretben, színes vagy fekete-fehér kivitelben készülhetnek. A
képregények terjedelme maximum 20 A/4 lap lehet. Képregény esetén kérjük feltüntetni az oldalszámot és mellékelni a
borítót (címlapot).
3. A fenti három mű bármelyikének multimédiás feldolgozása saját alkotások felhasználásával. A pályázatokat pdf
és jpeg formátumban kérjük a palyazatok.pikhaz@gmail.com
e-mail címre elküldeni vagy DVD-lemezen, illetve pendriveon leadni az információn.
A középiskolások (15–18 éves korig) három kategóriában
nevezhetnek.
1. Szabó Magda Abigél c. művének illusztrálása vagy képregényformában való megjelenítése.
2. Arany János Toldi, illetve A walesi bárdok c. művének
illusztrálása vagy megjelenítése képregényformában.
Az illusztrációk szabadon választott technikával, A/4 méretben, színes vagy fekete-fehér kivitelben készülhetnek. A
képregények terjedelme maximum 20 A/4 lap lehet. Képregény esetén kérjük feltüntetni az oldalszámot és mellékelni a
borítót (címlapot).
3. A fenti három mű bármelyikének multimédiás feldolgozása saját alkotások felhasználásával. A pályázatokat pdf
és jpeg formátumban kérjük a palyazatok.pikhaz@gmail.com
e-mail címre küldeni, vagy DVD-lemezen, illetve pendriveon leadni az információn.
A felnőttek (18+ korosztály) két kategóriában pályázhatnak.
1. Szabadon választott Szabó Magda- és/vagy Arany Jánosmű illusztrálása, illetve megjelenítése képregényformában.
Az illusztrációk szabadon választott technikával, A/4 méretben, színes vagy fekete-fehér kivitelben készülhetnek. A
képregények terjedelme maximum 20 A/4 lap lehet. Képregény esetén kérjük feltüntetni az oldalszámot és mellékelni a
borítót (címlapot).
2. A fenti művek bármelyikének multimédiás feldolgozása saját alkotások felhasználásával. A pályázatokat pdf és jpeg
formátumban kérjük a palyazatok.pikhaz@gmail.com e-mail
címre küldeni, vagy DVD-lemezen, illetve pendrive-on leadni
az információn.
Beadási határidő: 2017. november 30.
Pályázatok leadása személyesen a PIK információján:
A képregényeket zárt borítékban kérjük. A borítékon, illusztráción kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, (szülő) telefonszámát és e-mail címét, a pályázati kategóriát.
Multimédiás pályázat esetén az e-mail tárgyában kérjük
feltüntetni a pályázó nevét, életkorát és a pályázati kategóriát.
DVD és pendrive esetén nyomtatható Word-dokumentumban kérjük a pályázó adatait és a pályázati kategóriát csatolni.
Eredményhirdetés: 2018. január 21-én (vasárnap) 15 órakor a magyar kultúra napja alkalmából a PIK színháztermében.
A nyertes képregényeket nyomdában elkészíttetjük, s az alkotóik 5 db szerzői példányt kapnak ajándékba.
Jó munkát kívánunk:
a PIK munkatársai
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Új, vidámabb homlokzat várja a gyermekeket Kultúra

Korai
gyermeknap

Már jóval a hivatalos kezdés előtt gyerekzsivaj töltötte meg a Pestszentimrei
Közösségi Házat május 14-én. Nagyon is
érthető volt a fokozott izgalom, mert mi
lehet örömtelibb egy gyermeknapi ünnepségnél, bulinál? Az előrehozott program sikerének másik titka az érdekeltek
szerint az volt, hogy egy bulinál jobb a
kettő.

A babasarok perceken belül megtelt, az apró kezecskék azonnal találtak feladatokat. Sorok alakultak az arcfestőknél, majd büszkén lépegetve
mutatták be, elsősorban a kislányok, az arcukra
festett mesterműveket. A kézműves foglalkozások asztalainál helyet foglalók gyakran nem
is tudják, milyen tehetség bujkál bennük, ám
néhány szakmai útmutatást követően áhítattal
szemlélik munkájuk végeredményét. Így volt ez
most is. A gyerekek arcáról leolvasható volt az
elégedettség: Nahát, ezt mind én csináltam!
Minden szintre jutott egy korosztályos előadás. Az első emeleti terem bejáratát sok-sok cipőcske hirdette, hogy itt valami apróságoknak
szánt produkció folyik. Nem tévedtünk.
A Manócska Társulat bábelőadásán tengernyi kisgyermek találgatta, majd kereste, hova
is lettek a katicabogarak pöttyei. Mondani
sem kell, hogy a végén hiánytalanul meglettek
a pöttyök. A nagyobbacskák szülői kísérettel
a színházterem felé vették az irányt, ugyanis a
Szent Margit Gimnázium ott adta elő Kacsóh
Pongrác János vitéz című daljátékát. Az előadás minőségére mi sem jellemzőbb, mint a két
anyuka között „kihallgatott” beszélgetés. Abban állapodtak meg, hogy éppen csak beugranak pár percre, ám az előadás végén ők hagyták
el utoljára a színháztermet…
A közösségi ház minden munkatársa „odatette magát”. Elképzelhető, hogy néhány órára
maguk is gyermekké váltak, így nagyon is tudták, mi kell a gyerekeknek.
Ê-gönczöl-

Matekból jeles

Színesedett a Bóbita óvoda

Anyukák, apukák, óvodai és önkormányzati dolgozók keze munkáját dicséri a Bóbita
óvoda új, vidámabb homlokzata. A korábban már teljesen lefestett falfelületre kisebbnagyobb üres köröket formáztak, amelyeknek már csak a kiszínezése maradt május
13-ra.

Szakács Tímea intézményvezető megmagyarázta,
miért választották a körformát.
– A legkisebbeknél nagyon népszerűek a kerek formák, elég csak a labda varázsára gondolni,
ezért is döntöttünk a körök mellett. Alig várom a
hétfőt, amikor megjönnek az ovisaink, kíváncsi
vagyok, milyen lesz az óvoda új ruhájának fogadtatása.
Kucsák László országgyűlési képviselő és
Galgóczy Zoltán alpolgármester személyében az
óvodai falfestésben jártas szakemberek is érkeztek
az eseményre. Más helyszíneken már bebizonyították, hogy van érzékük az ecset és a festőhenger használatához. A szitáló eső nem könnyítette
meg a munkájukat, ráadásul rájuk várt az egyik
legmagasabbra festett kör kiszínezése. Nyújtózkodtak is rendesen… Mivel az alpolgármester

pár centivel magasabb, az eresz alja neki jutott.
Az éppen pihenő „társadalmi munkások” a tetthelyet körbeállva figyelték az eseményeket, majd
tapssal jutalmazták az akrobatikus mutatványt.
– A mai homlokzatfestés része a havanna-lakótelepi óvodák külső felújítási programjának. Ez
a harmadik, jövőre elkészül a negyedik is – tájékoztatott az alpolgármester. – Az önkéntesek
értékes szakmunkáját nem lehet forintokban
kifejezni, nekik köszönhetően kerülhetett csak
néhány százezer forintba a több száz négyzetméternyi falfelület festése.
A jó munkához elengedhetetlen energia pótlásáról libazsíros kenyérrel, paradicsommal, uborkával, ásványvízzel és gyümölcsteával gondoskodtak a házigazdák.
Ê G. A.

Bejárták a Kárpát-medencét

Kopogtak a csizmák, libbentek a szoknyák, szólt az ének a tizedik Brassó-gálán, amelynek a Rózsa Művelődési Ház adott otthont május 13-án.

A budapesti általános iskolák felső tagozatos diákjainak meghirdetett matematikaverseny döntőjét a Darus Utcai
Magyar–Német Két Tannyelvű Általános
Iskolában tartották május 15-én.
A versenyt kifejezetten a nyolc évfolyamos általános iskoláknak hirdette meg a Budapesti
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium, vagyis nem indulhattak azok a
gyerekek, akik 12 évfolyamos iskola gimnáziumába járnak, vagy olyan intézményben tanulnak, ahova felvételi alapján választották ki
őket.
– A megmérettetés első fordulóját a kerületek szervezték meg – mondta Rubóczky György,
a Fazekas vezetőtanára. – A döntőben kerületenként és évfolyamonként két-két gyerek vehetett részt. A verseny mind a tanulók, mind az
iskolák számára ingyenes. Ennek azért is van
nagy jelentősége, mert ha valaki anyagi okokból
nem tud elindulni a matematikaversenyen, akkor sohasem derül ki, hogy érzéke van hozzá.
A döntő feladatait a Fazekas gimnázium
matematika-munkaközössége készítette el. A
feladatsorok javítását és a végső sorrend megállapítását a kerületi matematika-munkaközösségek vezetői végezték.
– Nagyon sok jó képességű diák van, de csak
akkor lesznek eredményes versenyzők, ha a pedagógus észreveszi, és „mellé teszi” a saját munkáját, hogy a tehetségük ki tudjon bontakozni
– tette hozzá a matematikatanár.
A megnyitón Galgóczy Zoltán köszöntötte a
tehetséges kis matematikusokat, hangsúlyozva,
hogy mindenki csak nyertes lehet. Az alpolgármester azt is megemlítette, hogy már negyedik
alkalommal ad otthont a Darus iskola a fővárosi
versenynek. Kiemelte, hogy a részt vevő diákok
már bizonyították, hogy tehetségesek, amit a
szorgalmuknak és a kiváló felkészítő tanáraiknak köszönhetnek.
A döntőben sikeresen szerepelt Eszes Gergely, a Kandó Téri Általános Iskola 6. osztályos
tanulója.
Ê F. E.
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Ismét kincseket
leltek

Kincskereső
kulturális
találkozónak
adott otthont május 9-én a Kondor Béla
Közösségi Ház.

Második alkalommal szervezett kincskereső
kulturális találkozót Magyar Gabriella, a SOFI
Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa a tanulási nehézséggel
küzdő, sajátos nevelési igényű, illetve hátrányos
helyzetű gyermekeknek.
– Ebben az évben 148 fiatal vett részt a Külső-pesti Tankerületi Központ XVIII–XX. kerületi intézményeiből, illetve nagy örömömre
már Szegedről is jöttek gyerekek, óvodásoktól a
szakiskolásokig – mondta a gyógypedagógus.
Ezeknek a találkozóknak az a célja, hogy a
sajátos nevelési igényű, tanulási, magatartási
problémákkal küzdő diákok is megmutathassák a bennük rejlő értékeket, és sikerélményhez
jutva lendületet kapjanak tanulmányaik folytatásához.
A zsűri tagja Diráné Huszár Gertrúd, a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
IdősekértFiatalokért Közalapítvány titkára, Mucsiné
Erdei Mónika, a Juhász Gyula Gyógypedagógus-képző Intézet gyakorlati oktatója és Török
Ildikó, a SOFI vezetőhelyettese volt.
– Ezt a hiánypótló, sikeres rendezvényt idén
is adományozók felkutatásával és pályázati támogatással valósítottuk meg – magyarázta
Magyar Gabriella. – Az eredményesen szereplő versenyzőknek a kerületi önkormányzat és a
SOFI Életjel Alapítvány pályázati támogatásából vásárolhattunk jutalmat. A vendéglátás sikeres lebonyolításához az Idősekért-Fiatalokért
Közalapítvány, a Soroksári Buci Pékség, az
Ergenekon Kft., a Zila Kávéház, a Lions Club
pestszentlőrinci szervezete és a Tutti Möbel Kft.
nyújtott segítséget.
Galgóczy Zoltán alpolgármester bátorító szavait követően Török Ildikó köszöntötte a diákokat.
Ê Fülep E.

Rendhagyó
történelemóra

A 83 évét meghazudtoló frissességgel,
kitűnő formában lépett a katedrára dr.
Debreczeni László a Kandó Téri Általános
Iskolában április 27-én. Tisztán, érthetően és empatikusan mesélt egy rendhagyó történelemóra keretében a Pécsett
és környékén személyesen átélt 1956-os
forradalomi eseményekről.

A Brassó Utcai Általános Iskola jubileumi, tizedik néptáncgálája Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntőjével indult. Kodály Zoltán kultúráról mondott szavait osztotta meg a nagyszámú
hallgatósággal:
– A kultúra annyi, mint tanulás, megszerezni,
színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. A
Brassó iskola élen jár a néptánc, a népzene ápolásában, s ez az előadás élő bizonyítéka annak,
hogy az öröklődésről is gondoskodnak.
A négy korosztályra bontott gálaműsoron az
első osztályos Aprók, a másodikos–harmadikos
Csillegők, a negyedik–hatodikos Boricák és a
már kamaszkorú Derenkák illusztrálták a tehet-

ségüket. A két felvonásos előadás során tizenhat
produkciót mutattak be Simonné Házman Terézia
vezetésével, aki egyben a koreográfiákat is készítette Simon Lilla, Tóth Alma és Laczkó Zsombor
közreműködésével.
A néptánc- és népzene-válogatásból a teljesség
igénye nélkül emeljük ki a rábaközi, a kalocsai,
a somogyi, a dél-alföldi és a szilágysági dalokat,
táncokat. A maratoni hosszúságú előadás közös
táncprodukcióval zárult, és a frissen, pattogósan
táncolókon még foltokban sem mutatkoztak a fáradtság legapróbb jelei sem. A zenei kíséretről a
Naszály zenekar gondoskodott.
Ê G. A.

Debreczeni Lászlót ötödéves orvostanhallgatóként érték az események. Október 22-én a pécsi
orvostudományi egyetem diákjaihoz is eljutottak a budapesti történések hírei. A diákparlament rendkívüli ülést tartott, ahol Debreczenit
elnökké választották, s egyúttal a frissen megalapított orvosegyetemi zászlóalj tagja lett. Mint
elmondta, a rövid dicsőséges időszakban bíztak
egy más, emberértékű új világban.
Az előadó ritkán hallott egyszerű mondatokkal szedte le a „szentelt vizet” Eisenhowerről,
aki az ötvenhatos forradalmi események idején
az Egyesült Államok elnöke volt, és aki egyértelművé tette, hogy nem lesz amerikai beavatkozás. A szuezi válság sem tett jót a mi forradalmi
ügyünknek. Debreczeni László úgy sommázta a
történéseket, hogy Eisenhowerhez hasonlóan az
„érzékeny, művelt” nyugati politikusok is cserbenhagyták a magyarokat.
Az előadó megosztotta a nyolcadik osztályos
tanulókkal az 1956 novemberében a Mecsek erdeiben zajló ellenállás kevesek által ismert történetét is.
A forradalom résztvevőire keserű évek vártak, kivégzések, börtönbüntetések sokaságával
indult a bosszúhadjárat. Debreczeni László sem
volt kivétel, mint hetedrendű vádlottat három
és fél év börtönbüntetésre ítélték. 1959-ben amnesztiával szabadult. Tanulmányait 1964-ben
fejezte be, és még abban az évben üzemorvosként, bányamentőként került a Mecseki Szénbányászati Tröszthöz, ahol 1986-ig dolgozott. A
rendszerváltozás után az ÁNTSZ tisztifőorvosa,
a Baranya megyei intézet vezetőhelyettese volt
egészen 2002. évi nyugdíjazásáig.
Ê Gönczöl András
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Kultúra

Az elsők között rakott össze televíziókészüléket

Százharminc
évig kellene élnie

Mesterek
és tanítványok

Az érdeklődők Mészáros Sándor egészen fiatal korától napjainkig folytatott fejlesztői,
tudományos munkásságából
és szenvedélyes technikai hobbijának kiemelkedő érdekességeiből kaphattak ízelítőt. A
nyugdíjas vegyészmérnök 25
évig tanított a Kandó Kálmán
Műszaki Főiskolán, így számos
egykori tanítványa is megjelent.
Az ünnepeltet Lévai István
Zoltán alpolgármester köszöntötte. Ezt követően a mérnöktanár tárlatvezetést tartott,
miközben életének fontosabb
állomásairól is beszélt.
Az Üllőn született Mészáros Sándor a pestszentlőrinci
Wlassics Gyula utcai állami
gimnáziumban kezdte a tanulmányait, s 1950-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen
szerzett vegyészmérnöki diplomát. Még abban az évben
a Tungsramhoz került önálló

A tárlaton főként tájképek és
csendéletek láthatók. A kiállított képek nagy részét nem
maga Pörnye Nikolett festette, hanem a Kastélydombi és
a Kandó téri általános iskola
tanulói, mégpedig olajtechnikával.
– A Kastélydombi iskolában
tanulnak a gyermekeim, és itt
kaptam lehetőséget, hogy megismertessem a festés örömével
a diákokat és néhány érdeklődő felnőttet – mondta a festőművész. – Két éve kezdtük el a
foglalkozásokat, s a Kandó téri
iskolából is járnak ide alkotni.
Nikolett már az általános iskolában szerette a rajzórákat, ha lehetett, tájképeket
festett temperával vagy vízfestékkel.
Kamaszkorában
verseket is elkezdett írni, újabban a saját képei ihletésére.
– A festést egy időre abbahagytam, de amikor megszülettek
a gyermekeim, ismét ecsetet
fogtam – mesélte Nikolett. –
Édesanyám tanácsára kerestem

Mészáros Sándor vasdiplomás okleveles vegyészmérnök, vákuumelektronikai szaktanácsadó május 8-án
töltötte be a 90. életévét. Ebből az alkalomból ugyanezen a napon nyílt életmű-kiállítása a Zila Kávéházban.
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fejlesztőmérnökként. A lakóházuk apró laboratóriumában
azonban már 16 évesen mozdony- és repülőgépváz-modelleket készített. 1957-ben – már
mérnökként – az országban az
elsők között rakott össze amatőr körülmények között televíziókészüléket. 1964-ben a teljes
elektroncsövek főtechnológusa
lett, 1970-től a Budapesti Elektroncsőgyár igazgatója, 1975től fejlesztési főmérnöke volt.
A tanítványai megemlítették,
hogy nagy kofferrel járt be előadást tartani, mert igyekezett
megmutatni mindent, amiről
beszélt.
– Még nagyon sok megvalósításra váró ötletem van, ahogyan számoltam, kitart legalább
130 éves koromig – mondta
mosolyogva a mérnök úr.
A kiállítás megnyitóján részt
vett Galgóczy Zoltán alpolgármester is.
Ê Fülep E.

Az alkotás öröme címmel nyílt kiállítása Pörnye Nikolett kerületi festőművésznek május 19-én a Rózsa Művelődési Házban.

magamnak egy mestert. Az
interneten találtam rá Simon
M. Veronikára, akinek a festőkurzusán három év alatt harmincféle festési technikát sajátítottam el, majd mestervizsgát
tettem. Ezután úgy gondoltam,
hogy szívesen átadnám a festészet iránti szeretetemet a gyerekeknek. Így kezdődött el az,
hogy a Kastélydombi iskolában
festőszakkört vezetek.
A tanfolyam kis létszámmal indult, majd újabb érdeklődő diákok csatlakoztak, sőt
egy-két szülő, nagyszülő is.
Nikolett úgy gondolta, hogy a
tanítványai annyi képet festettek már, hogy itt az ideje, hogy
megmutassák a tehetségüket a
közönségnek.
– Nem hiába lett Az alkotás
öröme a kiállításunk címe. Azt
hiszem, ebben a mondatban
minden benne van – mondta.
A tárlat július 14-ig tekinthető
meg a Rózsa Művelődési Házban.
Ê Fülep E.

Szia, Rozi vagyok!

Éktelen hangzavar fogadta a papagájkiállítás látogatóit a Kondor Béla Közösségi Ház nagytermében május
13-án. Harmincnégy fajta csaknem hetven kiállított fecsegője mondta a magáét.

A látogatókat sem kellett félteni, a ketrecekhez hajolva
zrikálták a papagájcsodákat,
amelyek hősiesen állták a sarat. Hasznos megoldás volt a
ketrecekre kirakott ismertető,
amely bemutatta a fajtát, ecsetelve a képességeit is.
És hogy a madarak humorérzékéről is szót ejtsünk, álljon
itt a Rozi névre hallgató afrikai
jákópapagáj esete Gyurikával.
A kisfiú perceken át szemezett
vele, legalább ötvenszer elismételve, hogy szia, Gyuri vagyok,
szia, Gyuri vagyok, amire a
papagáj egy idő múlva, erősen
Gyurika szemébe nézve, kicsit
emelt hangon így válaszolt:
Szia, Rozi vagyok!
A papagájokról, a Németh
család kiállított madarairól
fontos információkat osztott
meg a lapunkkal Nelli lányuk:
– Az itteni papagájfajták több mint 70 százaléka
Ausztráliából származik, a
fennmaradó 30 százalék dél-

amerikai, afrikai, illetve ázsiai
eredetű. Életkoruk elérheti a
hatvan évet is. A sárga homlokú, Bingó névre hallgató
amazonfajtájú barátunk már
húszéves, néhány mondatot
képes elmondani, ám ami
még izgalmasabb, tud nevetni és ugatni is. A jákópapagáj
nagyon jól beszél, és minden
hangot kiválóan utánoz, a legjobb beszédkészségű fajta. Ő
az említett Rozi.
Nelli meglepő információval
is szolgált. A papagájok is hajlamosak a depresszióra, képesek saját tollaikat is kitépkedni
egy-egy roham alkalmával.
Zárásként érdemes néhány
szót ejteni a papagájok szerelmi életéről. Miután két azonos
fajtájút egy ketrecbe zárnak, és
kialakul a kölcsönös szimpátia,
remekül megvannak egymással, vidámak, jókat dumálnak,
és előbb vagy utóbb a tojások is
megjelennek a ketrecben…
Ê-gönczöl-

Városkép p 2017. május 24. XXVI. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Közösséget épít a kerületi Pro Urbe-díjas iskolaigazgató Portré
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Kassai-hagyomány
Segíteni kell a szülőknek a gyermeknevelésben

�

Az iskola, a
gyerekek és a
szülők hármasának összetartó
erejében hisz Horváth Gábor, a Kassa
Utcai Általános Iskola
igazgatója. A március
15-e alkalmából „Pro
Urbe PestszentlőrincPestszentimre” díjjal
kitüntetett pedagógus
25 éve irányítja az
iskola mindennapi életét. Kollégáival együtt
a gyermekközpontú
nevelési elveket vallja,
és az újdonságok
megfontolt bevezetése
mellett fontos számára
az értékek megőrzése, a hagyományok
ápolása is.

foglalkozások is ebben segítenek.
Az igazgató szerint az óvoda
és iskola közötti átmenetben is a
korábbinál nagyobb szerep hárul az iskolára.
– Régebben az óvodának volt
egy kötelező iskola-előkészítő
feladata, ez mára megváltozott.
Éppen ezért évről évre munkát
jelent a kicsik iskolai környezethez szoktatása. Az első évfolyamon szükséges a figyelemre,
összpontosításra nevelés.
A kommunikációba való korai bekapcsolódás révén a gyerekek tájékozottabbak, a modern
technikai eszközöket jobban,
magabiztosabban használják a
szülőknél.
– Ugyanakkor a gyerekek
internetről szerzett ismeretanyagának egy része megbízhatatlan.
Segítenünk kell nekik abban,
hogy pontos információkat szerezzenek, és azokat jól használják fel.

Puskás Attila			
Pályakezdőként kezdett el tanítani Horváth Gábor a Kassa utcai iskolában, és saját bevallása
szerint az iskolán kívüli aktivitás terén nem tűnt ki különösebben a többi pedagógus közül.
– Természetesen kísértem
a gyerekeket egy-egy kerületi
eseményre, versenyre, de a valódi pedagógiai körforgásba már
intézményvezetőként kapcsolódtam be. Ezt a pozíció is hozza magával, hiszen igazgatóként
az ember lehetőséget kap, hogy
véleményt nyilvánítson az oktatást érintő ügyekben.

Közös érdem

A tősgyökeres kispestiként 34
éve a XVIII. kerületben tanító Horváth Gábor meglepődött, amikor megtudta, hogy
„Pro Urbe PestszentlőrincPestszentimre” díjat kap.
– A kollégáimnak mondtam,
hogy szerintem egy intézményvezető vagy igazgató önmagában
értelmezhetetlen egy kitüntetés

Horváth Gábor pályakezdőként kezdett el tanítani a Kassa utcai iskolában
szempontjából. Ha én kitüntetést
kapok, akkor az nyilvánvalóan
valamilyen szinten az iskolának
is szól. Ebben benne van és benne is kell hogy legyen a pedagógusok több évtizedes munkája és
a diákok által elért eredmények
elismerése is. Persze álszerénység lenne azt mondani, hogy

nincs benne részem, de talán
leginkább annak köszönhető,
hogy a mindennapok során próbálunk foglalkozni a gyerekek
problémáival, a körülményeknek
megfelelően családias hangulatot
akarunk teremteni az iskolában,
és igyekszünk jó kapcsolatot
ápolni a szülőkkel is.

Összetett
feladat

Az iskolai munkára rátérve
Horváth Gábor elmondta, hogy
a legnagyobb változás az elmúlt
25 évben talán az volt, hogy előtérbe került a nevelői szerep.
– Amennyire lehet, oda kell

figyelni a gyerekek hátterére,
mert egy családban sok probléma adódhat. Legyen az a munkanélküliség vagy bármi, ami
gondot okoz. Ha a szülők azt
látják, hogy az iskola egyénileg
is törődik a gyerekkel, az erősíti
a bizalmukat. A tanórákon kívüli szakkörök, sport- és egyéb

Horváth Gábor
Földrajz-biológia
szakos általános
iskolai tanári diplomáját 1982-ben,
egyetemi végzettségét 1989-ben szerezte meg. 1983 óta
tanít a Kassa Utcai
Általános Iskolában.
Tanári munkáját
kiemelkedően magas
színvonalon végzi, a
szakmája iránt mélységesen elkötelezett
pedagógus. Első
igazgatói kinevezését
1992-ben kapta. Az
azóta eltelt 25 évben
a nevelőtestület, a
tanulók és a szülők
bizalma és tisztelete töretlen iránta.
Vezetői érdemeit
demokratikus szellemének, inspiráló, előremozdító stílusának,
gyermekszeretetének
köszönheti.
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Vasy Géza 75 éves
A szülőföld és az anyanyelv szerelmese

Kritikus, irodalomtörténész, egyetemi
tanár és nyugdíjas. A Pestszentlőrincen
élő Vasy Géza idén töltötte be 75. évét.
Tavasszal köszöntötték őt a Magyar
Írószövetségben, s egyben bemutatták legújabb, Világképek és válaszutak
című könyvét.
– Vasy Géza azok közé az emberek közé tartozik,
akik a magyar kultúrát, irodalmat életben tartják
– ezekkel a szavakkal köszöntötte Szentmártoni
János, a Magyar Írószövetség elnöke az ünnepeltet, akinek kiemelte hűségét az irodalomhoz és az
írószövetséghez, amelynek 2007–2010 között az
elnöke volt. – Nemcsak irodalomtörténészként,
tanáremberként és egykori elnökünkként alkotott
maradandót, de könyvszerzőként is.
Vasy Géza harminckilenc kötetet jegyez, antológiákat, tanulmányokat Sánta Ferenctől Nagy
Lászlóig. Legújabb könyve, a Világképek és válaszutak című gyűjtemény az elmúlt másfél évtizedben készült írásait, ünnepi beszédeit tartalmazza,
többek között Jókai Annáról, Juhász Ferencről és
Bella Istvánról.
Szentmártoni János után Pécsi Györgyi kritikus
köszöntötte Vasy Gézát a születésnapja alkalmából, majd így beszélt a frissen megjelent könyvéről:
– Pontos mondatokkal rajzolt pályaképei segítenek eligazodni a világképek sűrűjében, szellemi
életünk válaszútjain, ezért is igen találó a cím.

Az írószövetség székházában megjelent ünneplők és irodalombarátok előtt Vasy Géza meghatottan mesélt életéről és irodalomszeretetéről:
– Első elemista koromban villámgyorsan tanultam meg olvasni, és már a következő évben
versmondóként szerepeltem, annyi verset megtanultam, de első nagy olvasmányélményeimet a
magyar népmesék jelentették. Az Egri csillagokat
én már tízévesen elolvastam, s két oldalra sűrítve írtam meg a regény történetét. Ez volt legelső
„írásos munkám”. Évről évre haladtam a felnőtt
irodalom felé, Jókai, Mikszáth, Balzac és a többi
nagy író művei jöttek sorozatban. Móricz később
kedvenc íróm és jelképesen a nagyapám lett. Történt egyszer ugyanis, hogy a lakásunk előszobájában lévő Móricz-fotóra rátekintve a postás megkérdezte: A kedves nagypapa? A regények után
hamar rátaláltam a költészetre, és tizennégy éves
koromban rájöttem, hogy nem csak kötelező olvasmányok vannak…
Az ünnepelt 1956 szellemiségéről is beszélt, arról, hogyan hatott az rá:
– Bennem már korábban is munkált valamen�nyire az igazi nemzeti érzés, de a forradalom hatására hazafi lettem, Petőfi lelkes rajongója, olvasni
szerető kamaszból elkötelezett irodalmár. Akkor
már tudtam, hogy nekem bölcsésszé kell válnom.
Verselgettem, és éppen hatvan éve, 1957 tavaszán
írtam drámát egy zsarnokról és a szabadságukért
harcolókról. Ekkor végérvényesen beleszerettem a
szülőföldembe és az anyanyelvembe.
Vasy Géza az ELTE-n magyar-könyvtár szakon
végzett, majd ugyanitt oktatott az irodalomtörténeti tanszéken, és öt évig az Egyetemi Színpadot is igazgatta. Ötven éve él együtt a feleségével
Pestszentlőrincen, három gyermekük és hat unokájuk van. Csak azt fájlalja, hogy mindannyian
szétszóródtak a nagyvilágban. A bókaytelepi otthonukban így ketten élnek, s a kerti munkán túl
jut ideje olvasásra és írásra is.
Ê Temesi László
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Pápai szentmise Fatimában, imádságos léptek Budapesten

Rózsafüzér-kilométerek
Százötvennél többen zarándokoltak a kerületi szakaszokon

�

Az idén tizenegyedik alkalommal rendezték
meg az Élő rózsafüzér zarándoklatot,
amely egyre ismertebb és népszerűbb
a fővárosi hívek körében. Ezúttal is nagy
volt a részvételi kedv,
hiszen a kerületbe
érkező két szakaszt
százötvennél többen,
egészen pontosan
165-en teljesítették május 13-án, a
fatimai jelenés 100.
évfordulóján.
Nem éppen elégedetten néztek az égre
azok a hívek, akik elhatározták, hogy
teljesítik a Rózsafüzér-zarándoklat kilométereit. A reggeli órákban még úgy
tűnt, hogy nem lesz barátja az időjárás a minden évben kedves hangulatú
eseménynek. Nem, mert felhők gyülekeztek, legalábbis a Soroksárról induló 7. szakasz fölötti égbolton. Amikor
a közel száz zarándok megérkezett
Pestszentimrére, a Szent Imre-plébániatemplom kertjébe, látható volt: nem
úszták meg szárazon azok, akik vállalták a kilométereket az ünnepi napon.
Igen, az ünnepin, mert a zarándoklat mellett a fatimai jelenés 100. évfordulójára is emlékeztek a katolikusok.
Ismert, hogy a Szűzanya 1917. május
13-án megjelent három kis pásztorgyermeknek. Mondhatnák, hogy honnan tudjuk ezt… Nos, szemtanúkra
alapozva. A szegény sorsú gyermekek
közül kettő ugyan nem sokkal a jelenés után meghalt spanyolnáthában, de
a harmadik, a másik kislány 97 éves
koráig élt, így volt szemtanú, aki beszámoljon a csodáról.

segítő, a gyaloglást már hetedszer vállaló pár hölgytagja elmondta: csodának
tekinti, hogy egy korábbi szívinfarktusa után négy hónappal már képes volt
arra, hogy végiggyalogolja a 18 kilométert.
Nagy örömmel mondta Tordainé
Évike, a 7. szakasz vezetőhelyettese,
hogy apácarendek képviselői is megjelentek a zarándoklaton. A Jézus Szíve
Nővérek Társaságát két apáca – Bittner
Michelle és Horváth Ágnes – képviselte,
a Kalocsai Iskolanővérek Társulat nevében pedig egy tanító apáca gyalogolta végig a nem kis távolságot.
A kellemes, közel kétórás pihenő
után már hamisítatlan tavaszban, napsütésben folytathatta az útját a Máriaénekeket éneklő zarándokcsapat, s még
az autósok is tudták a „kötelességüket”:
türelemmel várták végig, amíg az utolsó ember is átért a Nemes utca túloldalára.

Más volt ez a nap

Más volt ez a nap a maga 18 kilométerével, az esőáztatta óráival és a felemelő lelki ajándékával

Zsíros kenyér,
sütemény

Ennyit az egyháztörténeti múltról,
amely a mai napig együtt él, ott él a
portugáliai város lakosaival. Nem véletlen, hogy Ferenc pápa május 13-án
szentmisét mutatott be a városban.
A kissé nedves ruházatú, ám annál

lelkesebb csapat – amelynek a létszáma folyamatosan változott a Soroksár
és Pestszentimre közötti 8–9 kilométer
során – a templomba ment, ahol Lak
Gábor atyával rózsafüzért imádkoztak,
emlékezve a kis pásztorokra is.
Arról, hogy a lelken túl jóllakjon a
test is, a hajléktalanokat is rendszeresen megvendégelő Pestszentimrei Ka-

tolikus Karitász csapata gondoskodott.
Ezúttal „csak” hagymás zsíros kenyér
és házi sütemény került a templomkertben felállított asztalokra. Joggal, mert
a zarándokok nem hajléktalanok, ők
maguk vállalták a „megpróbáltatást” a
rózsafüzérnapon.
Örömmel jött el Horváth Béla és a
társa, Szabó Ilona is. A szervezésben

A nap, mondhatni, úgy fejeződött be,
ahogy elkezdődött: esővel. Azzal, de
senki nem bánta azt a néhány cseppnyi
égi áldást, mert a havanna-lakótelepi
Szent László-plébániatemplomhoz való
érkezés azt jelezte: megtették azt, amiért reggel találkoztak egymással, meg
egy kicsit a Szűzanyával és a három
fatimai pásztorgyermekkel is.
Snell György püspök atya szentmiséjén minden hely foglalt volt a nem kicsi
templomban. Kimondatlanul is mindenki tudta: más volt ez a nap a maga
18 kilométerével, az esőáztatta óráival
és a felemelő lelki ajándékával.
„Hivatalos adatok” szerint
a kerületbe érkező két szakasz közül a hetediken 110,
a nyolcadikon 55 hívő vett
részt, vagyis 165-en zarándokoltak a jelenés 100.
évfordulójának tiszteletére
és emlékére.
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A Havannától
Kárpátaljáig

Megint mozgalmas lesz a Kossuth téri reformátusok nyara
– Ez mindig meghatározó része a
Ezt a nyarat sem láblóbálással tölti a mindig mindenre nyitott Kossuth téri
református gyülekezet. Adnak feladatot és örömöt maguknak is, mások- nyelvi táboroknak, mert komolyan gonnak is. Az előttük álló hónapokról kérdeztük Sándor Gabriella beosztott doljuk. Eddig minden évben új csapat
érkezett hozzánk, az idén mind a két tálelkészt.
borban ismerősöket köszönthetünk. Az
– Miközben másoknak jószerével a pihe- angolba a peterborough-i baptista gyünés, a kikapcsolódás következik, az önök lekezetből érkeznek testvérek, akiket
számára, hogy úgy mondjam, megkez- tavaly a mi fiataljaink látogattak meg,
dődik a második műszak.
szolgálva közöttük. A német nyelvű tá– Nem térünk el az eddigiektől, sűrű borunkban pedig újra Ulrich Hofiusszal
lesz a nyarunk. Ahogy vége a tanítás- és a segítőivel lehet majd találkozni.
nak, június 19-től máris megkezdődik
– S ha valaki netán lemarad a táboaz általános iskolásoknak szervezett rokról?
bibliahét. Ez a megszokott módon lesz
– Érdekesnek ígérkezik a gyermekek
az idén is, hétfőtől péntekig tart. Reg- számára az az ötnapos klub a Havangel 8-tól 16 óráig háromszori étkezéssel. nán, amelyet július 10-től tartunk. MinTémája Az egyetlen út, amely nyilván- den délután mi megyünk ki az ottani
valóan az Istenhez vezető egyetlen utat játszóterekre, helybe visszük a lakótelejelenti.
pi gyermekeknek a tábori programot.
– Most is lesz tábor a legkisebbeknek,
– Eddig csak munkáról beszélt. Piheaz óvodásoknak is?
nés?
– Mint mindig… Az iskolások tábora
– A székelykeresztúri testvérek jönután, június 26-tól kezdődik az óvodás nek hozzánk május harmadik hétvégébibliahét. Hasonló lesz ez az iskolások jén. Velük szeretnénk több kelet-matáborához, azzal a különbséggel, hogy gyarországi reformációs emlékhelyet
olyan gyermekeket várunk, akik még végiglátogatni. A tervek között szerepel
nem tudnak olvasni.
Debrecen, Gönc és Vizsoly. Augusztus
– Az elmúlt esztendőkben vitathatat- 18. és 20. között Kárpátaljára tervezünk
lanul a nyelvi táborok voltak a legnép- kirándulást. Voltunk ott 2016-ban is,
szerűbbek…
emlékezetes, szép út volt. Többen szí– Mi is így láttuk, ezért most is lesz- vesen visszatérnének, de jelentkezzenek
nek. Az angol tábor augusztus 7-én, a olyanok is, akik még nem jártak arrafenémet augusztus 21-én kezdődik. Ezek- lé – nem bánják meg!
be mindenkit várunk, aki nyitott az
„Helybe visszük a
angolszász és a germán kultúrára. Mindenki a saját szintjéről indulva gyakolakótelepi gyermekeknek
rolhatja a nyelvet napi nyolc órában.
a tábori programot.”

– Jönnek külföldi tanárok is?

gondolatok
a Bibliáról
Kedves ünnepséget rendeztek május 15-én a polgármesteri hivatal földszintjén, a Városháza Galériában.
Ugyanis az idén is meghirdették azt a rajzpályázatot,
amelynek keretében azt kérdezték meg a kerületi általános iskolásoktól, hogy milyen gondolatokat ébresztett
bennük a Biblia, miután megismerkedtek azzal a tanintézményeikben.
Az érdeklődés rendkívüli volt, hiszen az
iskolákból csaknem
kétszáz pályamű érkezett, amiből a háromtagú bírálóbizottság
által legjobbnak ítélt
84-et állították ki.
Ünnepi megnyitójában Galgóczy Zoltán
örömmel emelte ki a
lelkesedést.
– Legyen így ez az
elkövetkező években is, a következő korosztályok számára is, hiszen
a Biblia a „könyvek könyve”. Kerüljön közel mindenkihez, minden
család polcán legyen belőle. Látva a rajzokat, a pályamunkákat, elmondható, hogy megérintette a feladat a gyerekeket, s nemcsak az
ecsetek meg a színes ceruzák dolgoztak kiválóan, de benne van a
művekben a gyerekek lelke, gondolatvilága is – mondta az alpolgármester.
Joggal lehet büszke a pályázat sikerére a szervező Hetednapi Adventista Egyház is. Már csak azért is, mert valamennyi résztvevőt
elismerésben részesítették.
– Valójában nem sorrendet akart felállítani a bírálóbizottság,
hanem kedvet csinálni ahhoz, hogy a jövőben is induljanak s gyerekek az ilyen és ehhez hasonló pályázatokon – mondta Henter Barna
lelkész.
A legnagyobb feladat természetesen azokra hárult, akik a „tűz
körül voltak”, vagyis az iskolákban tevékenykedtek.
Amotáné Benkő Noémi, a Darus Utcai Általános Iskola tanítónője elmondta, hogy a pályázatra tíz tanintézmény diákjai küldtek
pályaműveket.
– A legtöbben két egyházi intézményből, a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolából és a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskolából, valamint a Darus iskolából küldtek be pályaműveket, s valóban nehéz volt sorrendet felállítani közöttük. A
maga nemében valamennyi a legjobb.
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Ismerjük meg a Lónyaytelep történetét! Programajánló

Programok

Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 2912896
www.rozsamh.hu
Május 28. 11 óra: Gyermeknap színielőadással és
ugrálóvárral. Belépőjegy:
100 Ft.
Június 3. 16 óra: Magyar
táncház gyermekeknek.
Belépőjegy: 300 Ft.
Június 3. 19 óra: Magyar
táncház felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Szerdai napokon 10 és 12
óra között Baba-mama klub
és játszóház. A részvétel
ingyenes.
Szintén szerdánként 14.30kor meridiántorna. A foglalkozás az energia-egyensúly
helyreállításával erősíti az
immunrendszert.
Keddenként és csütörtökönként az alábbi foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket.
Etka-jóga: 700 Ft/alkalom
vagy 3000 Ft/5 alkalom.
Zumba: 700 Ft/alkalom.
Gerinctorna: 700 Ft/alkalom.
Callanetics (női zsírégető
torna): 800 Ft/alkalom, 8
alkalmas bérlet: 4800 Ft.
Keddi napokon Ringató.
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 alkalom.
Hétfőn és szerdán New
Dance World hip-hop tánciskola.
Foglalkozásainkra jelentkezni,
illetve további információt
kérni az elérhetőségeinken
lehet.
A művelődési ház
nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén
a rendezvényekhez igazodva.
Az itt található Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók
koncertekre, kiállításokra és
színházi előadásokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre,
összejövetelekre előzetes
egyeztetés alapján.
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges
pályán folyamatosan lehet sízést, snowboardozást tanulni.
Egyéni és csoportos oktatás
3 éves kortól kezdve az emberi élettartam és a vállalkozó kedv határáig. A csoportokat életkor és tudásszint
szerint állítjuk össze. Beiratkozás szerdánként 16–19
óráig, szombatonként 10–13
óráig. A pályán szakképzett
oktatók, különleges minőségű mesterséges burkolat, két
sífelvonó, egy mozgójárdafelvonó és esti világítás segíti
a sízni vágyókat.
Részletes információ a
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Június 3. 10 óra: Vasvári Pál
Toborzó Fesztivál
Lőrinci Nagykönyvtár

Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Május 25. 17 óra: Az 5 szeretetnyelv – Cserbik János
lelkész-pedagógus előadása.
Téma: Az odafigyelő szeretet.
Május 31. 16.30: Társasjátékklub
Június 7. 17 óra: Izgő-mozgó
klub. A téma a víz.
Június 8. 17 óra: Mesébe
zárt kincsek. Náfrádi Anikó
előadása a mesék csodájáról
szülőknek, pedagógusoknak.
Téma: Veszteségfeldolgozás
mesékkel.
A Galéria 18 kiállítóteremben

május 30-án 17 órakor
Feketéné Krázi Tímea intarziaalkotásaiból nyílik kiállítás,
amely a nyár végéig lesz
látható.
62 éven felüli olvasóink
ingyen internetezhetnek a
könyvtárban!
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 26. 17 óra: Könyvajánlók klubja. Téma: Milyen
könyvek jelentek meg az
elmúlt hetekben?
Június 1. 10 óra: Csevegő
csütörtök – készülődés a
nyárra, nyári programok
Június 7. 16 óra:
Receptcsereklub: gyümölcsös ételek, gyümölcslevesek
A könyvtár előterében a
Tomory Lajos Múzeum által
Nemcsics Antal színtervező,
festőművész munkásságáról
rendezett időszaki kiállítás
látható.
Pestszentimrei
Könyvtár

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A május 28-i pestszentimrei
gyermeknapon keressék a
standunkat! Játékokkal és
könyvekkel várjuk a gyermekeket és a felnőtteket.
A Pestszentimrei Könyvtár a
PIK Ház első emeletén hétfőn
és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között tart nyitva.
Kedden és szombaton zárva.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Május 25–28. között II.
Havanna-ünnep. Ennek
keretében:
Május 25. 10 óra: Csillagszemmel – a kerületi
óvódásoknak meghirdetett
rajzverseny kiállításának
megnyitója és díjkiosztó
ünnepség
Május 25. 11 óra: A Langaléta Garabonciások gólyalábas műsora
Május 26. 14 óra: Szívügyünk a tánc – bemutatók
Május 26. 19.30:
Lufimeglepetés
Május 26. 20 óra: Pápai Joci
élő koncertje
Május 27. 10 óra: Nemzetiségi fesztivál
Május 27. 14 óra: Csizmás
kandúr – a Hahota Gyermekszínház előadása
Május 27. 15 óra: A Kondor
Béla Közösségi Ház csoportjainak bemutatója
Május 27. 18 óra: A MEOE
kutyaiskola bemutatója
Május 27. 19 óra: Dombóvári
István stand-up comedy estje
Május 27. 20 óra: Az Apostol
együttes nagykoncertje
Május 27. 21.30: Tűzijáték
Május 28. 9 óra: Főzőverseny
Május 28. 13 óra: Jó ebédhez szól a nóta
Május 28. 15 óra: Hőlégballonozás
Május 30. 16.30: Gerinctorna
Május 31. 18.45: Ladies’
Dance Mix
Június 1. 10 óra: PODÓ-gála
Június 1. 16.30: Gerinctorna
Június 2. 18.15: Ladies’
Dance Mix
Június 3. 15 óra: Mulassunk
együtt – a Marsai Dalkör
összejövetele
Június 6. 16.30: Gerinctorna
Június 6. 17 óra: A Brassó
Utcai Általános Iskola egykori növendékei kiállításának
megnyitója
Június 7. 18.45: Ladies’

Dance Mix
Június 8. 16.30: Gerinctorna
Június 10. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Szombatonként 9 órától
kerámia és tűzzománc nyitott
műhely, 15 órától kézműves
kuckó.
Az Aulagalériában a kerületi
óvodások részére meghirdetett rajzverseny kiállítása
látható június 4-ig.
Tomory Lajos Múzeum

Központi iroda:
Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk,
online térképes felület a
kerület telepeivel, köztéri és
beltéri emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc teljes
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók
– Pestszentlőrinc és
Soroksárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi
eseményeiről, a Kenyér és
tank – 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei
eseményei című tanulmánykötet teljes tartalmával:
http://18ker1956.hu/
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a
villamosmegállóval szemben):
Új kiállítás Pestszentlőrinc,
Üllői út címmel. Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 10-től
17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Ferihegy 2B terminál
mellett): Repüléstörténeti
kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes egyeztetés
alapján, tárlatvezetés magyarul és angolul, helytörténeti
séták, múzeumpedagógiai
foglalkozások minden korosztálynak (a teljes kínálat
megtalálható a honlap
Múzeumpedagógia menüpontjában), vándorkiállítások
kölcsönzése.
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek PestszentlőrincPestszentimre történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek
a kerületi oktatástörténet
múltjából
Időszaki kiállítás:
BEAC – Az elsők címmel
sporttörténeti kiállítás
Prokopp Sándor, a kerület
díszpolgára, az 1912-es
stockholmi olimpia sportlövő
bajnoka születésének 130.
évfordulója alkalmából. A
tárlat június 2-ig látható.
A kiállítóterem keddtől
péntekig 14 és 18 óra között,
szombaton 10 és 14 óra
között tart nyitva.
Havanna kiállítóhely

Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régiúj lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202,
294-5971
www.pikhaz.hu
Május 25. 17 óra: Ingyenes
jogi tanácsadás. Előzetes

jelentkezést kérünk elérhetőségeink valamelyikén.
Május 26-án: Erdő-mező
barangoló. Önköltséges
kirándulás Reiman Katalin vezetésével. Részletes
útvonalterv a kirándulás
előtt egy héttel. További
információ a +36-30-3503266-os telefonszámon és a
reimank@t-online.hu e-mail
címen kapható.
Május 27. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Zenél a Magic Duó.
Belépőjegy: 600 Ft.
Május 30. 18 óra: Tudatos
életmód klub. Téma: Nyári
útravaló. Előadó: Tímár Veronika, belépőjegy: 400 Ft.
Május 31. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek.
Egyedi dekorációk és kreatív
megoldások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200
Ft + a felhasznált alapanyag
ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20943-6249-es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Május 31. 18 óra: Jártamkeltem én, láttam, csodáltam
– Rumi Rózsa festőművész
kiállításának megnyitója. A
tárlat június 26-ig látható.
Június 2. 15 óra: Nyugdíjas
nóta- és operettdélután.
Fellépnek: Pető-Tóth Brigitta
és Gencsev Gábor. A belépés
ingyenes.
Június 3. 11 óra:
Pestszentimrei Utcazenebona
– Pünkösdölő. Az ingyenes
koncert az imrei katolikus
templomban lesz.
Június 6. 18 óra: Tudatos
életmód klub. Téma: Könnyű,
nyári finomságok. Előadó:
Kisa Judit, belépőjegy: 400
Ft.
Június 7. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek.
Egyedi dekorációk és kreatív
megoldások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200
Ft + a felhasznált alapanyag
ára. A foglalkozásra előzetes
jelentkezést kérünk a 06-20943-6249-es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Június 10. 10 óra: Kreatív
kézműves klub gyermekeknek. Manuális készség- és
kreativitásfejlesztő foglalkozások a legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200
Ft + a felhasznált alapanyag
ára. A foglalkozásra előzetes
bejelentkezést kérünk a 0620-943-6249-es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Június 10. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Zenél a Magic Duó.
Belépőjegy: 600 Ft.
A PIK-galériában Koscsó
László festőművész kiállítása
május 26-ig látható.
A foglalkozásokra, a klubokra
jelentkezni és az időpontjukról érdeklődni az elérhetőségeinken lehet.

Tájképek,
csendéletek
A PIK Galéria szeretettel
meghívja önt, családját
és barátait Rumi Rózsa
festőművész Jártam-keltem én, láttam, csodáltam című kiállításának
megnyitójára. A kiállítást
megnyitja: Szalay József,
a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesületének
elnöke. Közreműködik:
Bacsa Ferenc ének- és
gitárművész.
Időpont és helyszín:
május 31. (szerda), 18
óra, PIK Ház (Vasút utca
48.).
A kiállítás június 26-ig
látható.
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Iskolák, parkok,
műemlékek
A Lónyaytelep történetével és épített örökségével ismerkedhetnek meg azok, akik május 27-én 15 órától
részt vesznek az Urbitális Majális programsorozat keretében már hagyományossá vált helytörténeti sétán.

A résztvevők a Múzeumsaroktól (Szent Lőrinc sétány 2.) a Kossuth tér felé indulnak (református templom, evangélikus templom,
Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium), majd a Gyöngyvirág utca
(Dohnányi Ernő Zeneiskola és Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola), Ibolya utca (Szent József-kápolna), Szil utca, Teleki utca érintésével jutnak el a tervezett végállomáshoz, a pestszentlőrinci vasútállomáshoz.
– Az indulást követően az egykori téglagyár területén megtudhatjuk, hogy a kerületiek a volt gyárnak köszönhetik például a villamosközlekedést. Ugyanis az iparvasút adta az ötletet, hogy miért
ne szállíthatná a vonat az itt élőket is a belváros felé – adott ízelítőt a
programból Kardos Gábor, a Települési Értéktár Bizottság tagja, aki
Heilauf Zsuzsannával, a Tomory Lajos Múzeum vezetőjével közösen
szervezi évről évre a várostörténeti sétákat.
Kiváló fotótéma lesz többek között a Dohnányi Ernő Zeneiskola épülete, amely az év elején teljes homlokzati felújításon esett át.
Az idők során sokféle funkciót betöltő épület története regényes: a
Bogyai család Tündérkert néven vendéglőt üzemeltetett itt, majd
rövid ideig gimnázium, 1945 után könyvtár volt. Zeneiskolaként
1984 óta működik.
– Meglátogatjuk még a miklóstelepi Szent József-kápolnát az
Ibolya utcában, és felkeressük a Lónyay-villát is, amit Lónyay Menyhért, a Monarchia egykori pénzügyminisztere, későbbi miniszterelnök építtetett nyaralóként – tette hozzá Kardos Gábor.
A városnéző túrák rendszeres résztvevői már tudják, de az újonnan csatlakozóknak érdemes odafigyelniük arra, hogy 2-3 órás sétáról van szó, így kényelmes sport-, kirándulócipő viselése ajánlott.
A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezés: Tomory Lajos
Múzeum, 290-1585, muzeum@muzeum18ker.hu.
Ê-puskás-

Kora nyári
barangolás
a Mátrában

A Téry Ödön Túraklub ezúttal a Mátra hegységbe szervez kirándulást. A túra útvonala: Kisnána–Juhászköves–Macskavár–Normafa–
Domoszló.
Időpont: május 28. (vasárnap). Találkozó: reggel 6 órakor a Stadionok autóbusz-állomáson. Indulás: 6.15-kor, jegyváltás Gyöngyösig. Túratáv: kb. 6 km, közepes erősségű szintkülönbségekkel. Költség: 4000 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila. További információ Versegi
Károlyné Mártától kapható a 06-20-475-4987 vagy a 06-70-5664887 telefonszámon.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

Városkép p 2017. május 24. XXVI. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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Szabadidő

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké

Játékok
a Hősök terén

Tenisz és minden,
ami mozgás

Ötödik alkalommal rendezi meg az imrei gyermeknapot
a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság és
a XVIII. kerületi önkormányzat. A Hősök terén, a játszótéren és a Pintér Kálmán Szakrendelő mellett számos
vidám játék várja a kicsiket és a kicsit nagyobbakat
május 28-án 10 órától 16 óráig.

Bizonyára nagy érdeklődésre tart majd számot az a
sportrendezvény, amelynek az Üllői út 841. alatt található Gubacsi Zsófi Teniszklub lesz a házigazdája június 11-én 12 órától. A teniszfesztiválon találkozhatunk
mindennel, ami ezzel a szép sportággal, a fehér sporttal kapcsolatos.

A csúszdás ugrálóvárat el sem lehet majd téveszteni, természetesen a megszokott helyén, a játszótéren vár majd a bevételre.
A bátrabbak az óriás trambulinon is bemutathatják hajmeresztő
ugrásaikat. A játszótér játékai önmagukban is tartalmas szórakozást nyújtanak, és a korábbi évekhez hasonlóan az arcfestők
jóvoltából idén is számíthatunk kutyusok, cicák, pillangók és
akár kistigrisek jelenlétére is.
A gyerekek egyéni és csoportos játékokat egyaránt kipróbálhatnak, s felülhetnek a barátságos pónilovak hátára. Amint azt
Gera Éva, az önkormányzat pestszentimrei referense, a gyermeknap szervezője elmondta, a program két újdonsággal is szolgál: az egyik az óriásbuborék-fújás lesz, a másik az a motoros
szimulátor, amit a baleset-megelőzési programban használ az
önkormányzat a kerületi rendőrkapitányság közreműködésével. A gyermeknap megrendezésében a pestszentimrei óvodák is
évek óta részt vesznek, és a kicsik ezúttal is elhozzák kedvenc
óvodai játékaikat.
Az ingyenes gyermeknapi programok előtt, 9.45-kor a Dr.
Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság szervezésében
hősöknapi megemlékezést tartanak a II. világháborús emlékműnél, ahol az áldozatokra emlékeznek.
Ê P. A.

Lúdas Matyi
és a garabonciások
A gyerekek ünnepnapján, május utolsó vasárnapján
idén is érdemes lesz kilátogatni a Bókay-kertbe. A
gyermeknapi programkavalkád 10 órakor kezdődik a
Fesztiválszínpadon, ahol a megnyitót követően fél 11kor a sérelmeit a nagy hasú Döbrögi uraságon háromszor leverő Lúdas Matyi megunhatatlan történetét mutatja be a Szeleburdi Meseszínház.

Mindenkit vár a vidámpark, s a pónilovak is készenlétben
állnak, hogy a bátor lovasok megüljék őket. Az éhségünket a
hagyományos vásári falatokkal csillapíthatjuk.
– Közbiztonsági sziget néven települ ki a rendőrség, a katasztrófavédelem, a honvédség, a mezőőr-szolgálat és a polgárőrség. Valamennyi hivatással megismerkedhetnek a gyerekek,
és a különböző járművek sem hiányozhatnak a bemutatóról.
Lesz műszeres sebességmérés is, bárki kipróbálhatja, hogy
milyen gyorsan tud futni – sorolta a szervezésért felelős
Sonnewendné Lengyel Orsolya, a Városgazda Zrt. rendezvényszervezési csoportjának vezetője.
A kreatív kikapcsolódásra vágyók a PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány jóvoltából felállított kézműves sátrakban készíthetnek emlék- és ajándéktárgyakat. A színpadon mindeközben
tánc és – a Városgazda Utánpótlás Akadémia jóvoltából – különféle sportbemutatók, Nagy Molnár Dávid varázslatos bűvészmutatványai, valamint koncertek követik egymást. Ebéd
után, 13 órától az elmaradhatatlan Langaléta Garabonciások
gólyalábas műsora látható, őket követően pedig Szandi ad
koncertet. Az Alma együttes 19 órakor kezdődő koncertjéig
a zumbabemutatóval együtt mozoghatunk, s Moha bácsi és
Ricsi bohóc is bevonja a gyerekeket a színpadi mulatságba.
A gyermeknapra a belépés díjtalan.
Ê Puskás A.

Az érdeklődőknek teniszoktatást tartanak – ütőt biztosít a klub
–, és a fiatalabbak a sportághoz kapcsolódó ügyességi játékokban is részt vehetnek. Ezek állomásain pecséteket gyűjthetnek,
amikkel nyereményekhez juthatnak a tombolán.
Akik családdal érkeznek, részesei lehetnek a családi
miniteniszversenynek, s kipróbálhatják a tenisz „kistestvérét”, az asztaliteniszt is. De hogy ne csak a kicsi jusson szóhoz, arra is mód nyílik, hogy a vendégek óriás teniszütővel
fényképezkedjenek.
A teniszezés mellett tehát változatos kikapcsolódásra lesz lehetőség, hiszen a legkisebbeket ugrálóvár és csúszda várja, továbbá trambulinozásra illetve csocsózásra is lehetőség nyílik az
egykori kiváló teniszező, Gubacsi Zsófia teniszklubjában.
Ê Róth

Kormányhivatal
– az Önök szolgálatában

A Szolgáltató modell
főbb lépései

Kerületünkben a következő hetekben számos ügyfél,
vállalkozó, civil szervezet fog találkozni a Kormányhivatal azon munkatársaival, akik megkérdezik őket a
hivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról, elégedettségükről.
A vélemények megismerése érdemi információt ad majd a Szolgáltató Kormányhivatal modell fővárosi kormányhivatalokban
történő bevezetéséhez, amely 2017-ben az ország valamennyi
Kormányhivatalában megtörténik. Az országos bevezetés európai uniós támogatással valósul meg.
A Szolgáltató Kormányhivatal modelljét a szolgáltató állam
megteremtésének jegyében 2015-ben dolgozták ki a közigazgatás- és közszolgáltatás-fejlesztési stratégiához a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatalban. Struktúrája fókuszba helyezi a kormányhivatalok ügyfél- és partnerkörét, s irányt mutat
a kormányhivatali szolgáltatói stratégia kimunkálásához.
A modell értékei: a szakmai hitelesség, az állami tisztviselők
felkészültsége, a Kormányhivatal és a vele kapcsolatba lépők között létrejövő partnerség, az ügyintézés gördülékenysége, a Kormányhivatal által működtetett nyilvánosság.
A modell bevezetésének célja minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági eljárásban részt vevő ügyfeleknek,
az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek. A hivatal belső működési rendjében nagy súlyt helyez
a szervezet általános működési kultúrájára, az emberierőforrásgazdálkodásra.
A modell megvalósításának főbb szakaszai: a kormányhivatali munkával kapcsolatos ügyfél- és partnerelégedettség, az
elvárások megismerése, a megkérdezett információk feldolgozása, elemzések készítése, a Szolgáltató Kormányhivatal stratégiájának megfogalmazása, majd a stratégiában megfogalmazott
szolgáltatói kultúra fejlesztését célzó cselekvési terv kidolgozása
és megvalósítása 2018 végéig.
A bevezetés első lépése az ügyfelek és a partnerek elvárásainak
és elégedettségének vizsgálata. Ebbe a következőket vonják be:
– a hatósági eljárásban részt vevő ügyfelek (a kormányablakhoz kapcsolódó társadalombiztosítási, földhivatali és foglalkoztatási tárgykörökben) és az önkormányzatok;
– vállalkozások és civil szervezetek;
– a Kormányhivatalon belül a szervezeti kultúrára és a szolgáltatói magatartásra vonatkozó vizsgálatokban részt vevő munkatársak.
A modell bevezetése kapcsán a megkérdezettek véleménye
meghatározó, hiszen a szolgáltató kormányhivatali stratégia
kialakításának fontos részét képezik az elvárás- és elégedettségvizsgálatok.
Kérjük – és köszönjük – a Kormányhivatal ügyfeleinek és
partnereinek az együttműködését az elvárás- és elégedettségvizsgálatokban, amivel nagyban hozzájárulnak a hivatal által
nyújtott közszolgáltatások ügyfélközpontúságának további fejlesztéséhez.
A vizsgálatok során kapott válaszok összegzése és a Kormányhivatal szolgáltatói stratégiája várhatóan 2017 novemberében készül el. Erről tájékoztatjuk majd az ügyfeleinket, a kerület
lakosságát.
Ê Hodruszky Csaba
kormányhivatal-vezető

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. a következő
pozíciókba keres munkatársakat:

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:
nA EMELŐGÉP-KEZELŐ:
Emelőgép-kezelő
munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési
<SDqs^
ͬ^'DhE<^:
<ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂterületet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmiĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
előírások
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
betartása és betartatása, - a munkakörhöz
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése.
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32<ĠƌũƺŬĂǌĞ582 02),
ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes
E,'W<>S:
EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
munkavégzés. Előny,
de nem feltétel: fakitermelői végzettség.
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
n VARRODAI
MUNKATÁRS: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha
készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos,
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
megbízható<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
munkavégzés, monotóniatűrés.
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘
n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba
keresünkDĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
munkatársakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, hZ<K>M͗
a rakományĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
károsodásmentes szállítása, - részvétel a rakodásiĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
folyamatban, a rakomány átĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
adása
átvétele,
- a rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló
munkakörben szerzett
tapasztalat,
pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D
W>z'KEEK<:
WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
nĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
KŐMŰVES / SEGÉDMUNKÁS:
Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járdaK<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘ ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés. Előny,
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
de nem feltétel: szakmunkás bizonyítvány, mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás
jogosítvány. hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
h^KD^dZ:
n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. FelŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
adatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕
kihelyezése stb.), - berendezésiĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - rendezvény
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕
ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
ideje alatt ügyelet biztosítása,
- rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása
ŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
(bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhaůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
tóság. Előny: villanyszerelő végzettség.
nĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘
JOGÁSZ BESZERZÉSI TERÜLETRE: Társaságunk
jogász kollégát keres beszerzési
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
területre. Feladatok: - közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
ködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz a
Társaságnál
fellépő beszerzési folyamatok&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗
bonyolításában,
az igénylések tartalmi és jogi megZ<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
felelőségénekŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában,
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
illetve adatszolgáltatás, ha külső
szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel a Társaság beszerzési
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
folyamatainak, szabályozásainak
bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült beszerzési
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci lehetőségek
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă
feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
ség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség,
együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel,
s/>>Ez^Z>S: sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési
ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
n VILLANYSZERELŐ:
Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk.<ĠƌũƺŬ
ElváĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
rások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság,
precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗
végzettség előnytPŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
jelent.
n HIDEGBURKOLÓ: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: - épületek aljzatára,
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapintású burkoló lapok felhelyezése, - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘ ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
burkolóanyag méretre vágása, - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének
megvalósítása, - napi hibaelhárítások végzése, felújítási, illetve csereigények jelzése. Elvárások:
szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés.
n NEHÉZGÉPKEZELŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány
és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés,
csapatszellem.
n FESTŐ: Társaságunk festő munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: Társaságunk telephelyein, kezelésében álló ingatlanokban szobafestés, mázolás, tapétázás. Elvárások: szakirányú
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, precíz munkavégzés.
n AUTÓMOSÓ: Keresünk hosszú távra szorgalmas autómosó munkatársakat. Feladat: A társaság
flottájának (teher- és személygépjárművek, munkagépek) kézi és gépi mosása, tisztítása.
Előny: Érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. Amit kínálunk: Teljes munkaidős, bejelentett alkalmazotti munkaviszony.
n KONTROLLER: Társaságunk kontroller munkakörbe keres munkatársat. Feladatok: • a
társaság működési területein keletkező információk, adatok, naturális- és pénzügyi formában
történő összegyűjtése; • vezetői információs igények szerint az összegyűjtött adatokat
szintetizálása és rendszerezése; • a társaság vezetése által meghatározott időszakonként
vezetői információ biztosítása; • a keletkezett információkat elemzése, azokból a társaság
gazdálkodására vonatkozó következtetések levonása és a megfelelő döntési szintekhez történő
adat vagy információ visszacsatolások biztosítása; • részvétel az üzleti tervezés valamennyi
fázisában, az abban foglalt határidők betartásáért felelősség vállalása; • részvétel az éven belüli előrejelzések (forecast) félévkor és a harmadik negyedév végén esedékes elkészítésében; •
felelősség vállalása a társasági információs rendszerek (EMIR, ügyviteli nyilvántartások, egyéb)
folyamatos karbantartásáért és fejlesztésének elősegítéséért; • felelősség vállalása a társaság
által alkalmazott ún. UTK kódszámrendszer karbantartásáért és fejlesztéséért; • egyedi projektek vonatkozásában döntés előkészítés végzése, • elő- és utókalkuláció készítése. Elvárások:
• legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, • felsőfokú végzettség, • számviteli, pénzügyi vagy
kontrolling területen szerzett tapasztalat, • kiváló elemző és problémamegoldó képesség, •
time-management, • megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés, • precíz, pontos,
határidőben történő munkavégzés, • kimagasló kommunikációs és együttműködési képesség,
• Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) felhasználói szintű ismerete. Amit kínálunk: • hosszú
távú munkalehetőség, • versenyképes fizetés, • fejlődési lehetőség.
n ALKALMAZÁS ÜZEMELTETŐ MUNKATÁRS: Társaságunk alkalmazás üzemeltető munkatárs pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése,
támogatása vállalati környezetben, - hibabehatárolások, általános felhasználói support,
- frissítések, verzióváltások végrehajtása, - események monitorozása, a felmerülő hibák
vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása, - projektek bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok
ellátása. Elvárások: - informatikus végzettség, - kreatív és önálló munkavégzés, - precizitás és
megbízhatóság, - szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves
tapasztalat.
n HELPDESK MUNKATÁRS: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres
munkavállalót. Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt informatikai
támogatása, - kliens oldali eszközök (telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók,
stb.) beüzemelése, hibaelhárítása, cseréjének elvégzése, - vezetékes és vezeték nélküli
hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak ellátása, - alapszoftverekkel (Levelezés, Office,
Intranet) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás, - üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer,
könyvelési- és bér rendszer, iktatási rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás, részvétel az éves informatikai eszközöket érintő leltározási feladatok ellátásában, - informatikai
rendszerekkel kapcsolatos nyilván-tartások vezetése, átadás-átvételek dokumentálása, - saját
napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk rendszerében. Elvárások:
- informatikus végzettség, - kreatív és önálló munkavégzés, - precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.
n JEGYPÉNZTÁROS: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A
munkakör leírása: Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs
feladatok ellátása, valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai
pénztárak működtetése, a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt
jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérlet, stb.); - beléptető karórák érvényesítése,
visszavételezése; - szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és
nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása; - napi elszámolás elkészítése, a számlák és
a bevétel elzárása; - időszakos jelentések készítése. Elvárások: - szakirányú végzettség; - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; - műszakos beosztás vállalása; - precíz, megbízható
munkavégzés; - felelősségteljes, önálló munkavégzés; - erkölcsi bizonyítvány; - PC programok
felhasználó szintű ismerete. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.
n USZODAMESTER: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence és
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti
működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz
tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: uszodamesteri végzettség,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos
munkarend vállalása.

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével
az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

www.bp18.hu

Városkép p 2017. május 24. XXVI. évfolyam 9. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

13

SZOLGÁLTATÁS
n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális
áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n Festés 300 Ft./m2-től! Díszítő festés, mázolás. Épület külsőrész festése. Lambériák, kerítések, kapuk lazúr és zománc mázolása, festése. Parkettacsiszolás – lakkozás. Laminált parketta
lerakás. Tel.: 0620-945-5473, 0630-499-1814
n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás,
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül!
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu
n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű

Áruterítő
sofőr
Sütőipari cég vecsési
telephelyére sofőrt keres
hosszútávra, azonnali
kezdéssel.

Elvárások:
• Középfokú végzettség
• Legalább 2 éves bolti
áruterítésben szerzett
tapasztalat
• Kiemelkedő kommunikációs
készség
• Ügyfélközpontú
gondolkodásmód
• Határozottság
• Önálló, energikus
munkavégzés
• Kiváló helyismeret
• "B" kategóriás jogosítvány
• Erkölcsi bizonyítvány
Feladatok:
• Napi szintű boltlátogatás,
partnerekkel való
kapcsolattartás
• Áru terítése rendelések
alapján
• Dokumentáció készítése

Fényképes önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre
várjuk: erzsebet.
varga@nimbustrade.hu

ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő,
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes
kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17, 285-34-88,
06-30-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu
n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email:
szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. Ázások
csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok cseréje.
	Tel.: 06-20-491-50-89

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES
CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050
n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.
n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan!
HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13

ADÁS–VÉTEL–RÉGISÉGEK
n BIZALOM BIZTONSÁG! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL (MAGYAR GYŰJTŐ), ANTIK

ÉS MODERN BUTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT,
SZOBROKAT, EZÜSTÖKET, CSILLÁROKAT, SZÖNYEGEKET, KÖNYVEKET,
PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, KÉPESLAPOKAT, BÉLYEGEKET, VALAMINT
TELJES HAGYATÉKOT. TELJES LOMTALANITÁSSAL! MAGAS ÁRON DIJTALAN
KISZÁLLÁSSAL!!! 06-70-423-3435

n MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK, DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL

KÉSZPÉNZÉRT! BUTORT, FESTMÉNYT, CSILLÁRT, PORCELÁNT, KERÁMIÁT,
SZÖNYEGET, ÓRÁKAT, HIRADÁSTECHNIKÁT, CD-DVD, BAKELIT HANGLEMEZT,
FÉNYKÉPEZŐGÉPET ÉS OBJEKTÍVET, EZÜST-BRONZ-RÉZ TÁRGYAKAT,
BIZSUKAT, BOROSTYÁNT, KÖNYVEKET, KITÜNTETÉST, JELVÉNYT, HÁBORUSKATONAI TÁRGYAKAT. PINTÉR NIKOLETTA, 06-30-973-4949, 466-83-21

INGATLAN /ELADÓ–KIADÓ
n ELADÓ Pestszentlőrincen egy telken két ház (az egyik 2 szintes). Több generációnak
vagy vállalkozásra is alkalmas (óvodáknak, napközinek, szépségszalonnak, stb.). Jó közlekedésnél! Tel.: 0620/432-7601

OKTATÁS
n Angolul érteni öröm! Skype-órák B1 szintig. +36/30/967-1319

Közhasznú
könyvfelvásárlás!
A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján
vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!
Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Sport

Egyre eredményesebb a Városgazda Utánpótlás Akadémia úszószakosztálya

Kiállítás –
mindenkinek
Az Üllői út és a Thököly út sarkán található Múzeumsarokban május 9-én nyílt meg a Tomory Lajos Múzeum által rendezett BEAC – Az elsők című sporttörténeti kiállítás. Aktualitását az adja, hogy 130 éve született Prokopp Sándor, az
1912-es stockholmi olimpia aranyérmes sportlövő bajnoka,
a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, a BEAC sportlövője, a
kerület díszpolgára.

Barbara és Gergő „repesztett” az ob-n

Csiszolják
a gyémántot

Az időjárás kedvezett a „sportolásnak”, így örömtelien sokan jöttek el
az ünnepségre és a kiállítás megtekintésére. A kerületi diákokon túl
megtisztelte jelenlétével a megnyitót Karácsony András, az 1898-ban
alapított BEAC elnöke, akárcsak Ughy Attila polgármester. Természetesen ott volt az 1964-ben elhunyt bajnok fia és unokája is.
A megnyitó beszédében Ughy Attila elmondta, hogy a kerület örömmel ad helyet a Prokopp Sándor életéhez, nevéhez fűződő minden emléknek, mint például az egykori Szemere-lövölde helyén, a Zila Kávéház
falán látható márványtáblának is.
Karácsony András kiemelte: a fekete-fehér klub büszke lehet arra,
hogy az első aranyát, Prokopp Sándorét még újabb öt követte az olimpiai játékok eddigi története során.
S hogy napjaink BEAC-kiválóságai is képviselve legyenek, ott volt a
megnyitón az olimpikon maratoni futó Csere Gáspár is.
Mikrofonhoz lépett az aranyérmes bajnok fia, Prokopp László is, aki
szép gondolatokkal emlékezett meg az édesapjáról. Elmondta, nem is
érti, hogy az édesapja miért lett sportlövő, hiszen olyan békés ember
volt, hogy senkit nem tudott volna bántani… Ott volt a hallgatóság soraiban az unoka, az egykori újságíró-kolléga, Prokopp Dóra is, hogy
teljes legyen a család…
A minden bizonnyal nagy érdeklődésre számot tartó, valóban értéket közvetítő tablótárlaton a Prokopp-féle dicsőségen túl a BEAC és
az ELTE közös történetének legszebb és legérdekesebb pillanataiba is
betekintést kapunk.
Prokopp László azt is elmesélte, hogy a szlovákok ki akarják sajátítani az édesapját, elsősorban az olimpiai bajnoki aranyérme miatt, csak
azért, mert Kassán született.
– Egyetlen mondat arról, mennyire volt ő szlovák: Budapesten, a
Ráday utca 52.-ben lakott. Az pedig a IX. kerületben van…
A kiállítás június 2-ig látható a Múzeumsarok
kiállítóhelyen, a Szent Lőrinc sétány 2. alatt, keddtől
péntekig 14 és 18, szombaton 10 és 14 óra között.

Tudta-e, hogy…
…Prokopp Sándor 1903-tól a pusztaszentlőrinci
Szemere-lőtér versenyzője volt?
…1907-ben megnyerte a BEAC szervezte egyetemifőiskolai bajnokságot?
… 1908-ban indult a londoni olimpián, ahol a 43. lett?
…1912-ben csak tartalék volt az olimpiai csapatban,
és a saját költségén utazott ki Stockholmba, ahol
aranyérmet szerzett?


A Bókaytól
a Bókayig

A Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája, a Bókay Gyermekklinikaként ismert intézmény 2014-ben
volt 175 éves. Ezt akkor jótékonysági kerékpártúrával ünnepelték meg.
Az idén, június 11-én, negyedik alkalommal rendezik meg a kerekezést. Az ötletgazda, dr. Tóth-Heyn Péter, a klinika igazgatóhelyettese
elmondta: a Tour de Bókay elsődleges célja a Bókay Klinika alapítványának, illetve a betegellátásnak a támogatása.
A kerékpáros menet a gyermekklinika udvaráról indul 10 órakor, és
a Bókay-kertbe érkezik. A felvonulás útvonala megegyezik az eddigivel.
A résztvevők a Bókay János utcából az Üllői útra kanyarodnak, azon
tekernek végig, egészen a pestszentlőrinci Baross utcáig, s azon át jutnak el a Bókay-kertbe.
A kerékpárosok megérkezése után a Városgazda Utánpótlás Akadémia sportolói bemutatókat tartanak. Eközben az érdeklődők a kalandparkban próbára tehetik a bátorságukat, a teniszpályákon pedig az
ügyességüket.
A szervezők lejjebb vitték a nevezési díjakat, egységesen 500 forint
ellenében szállhatnak nyeregbe az indulók. Nevezni a rajt helyszínén, a
klinika udvarán lehet.
Tóth-Heyn Péter azt is elmondta, hogy nem akarnak nevezési csúcsot dönteni, mert a klinika udvarának a befogadóképessége korlátozott. Az indulók létszáma az eddigi években 500–800 közé volt tehető
– hozzávetőleg ennyi biciklistát várnak június 11-én is.
A szervezők felhívják az indulók figyelmét, hogy a
rendezvényen csak a közúti közlekedés szabályainak
megfelelő kerékpárral lehet részt venni. Kerékpáros
védőfelszerelés javasolt.


A siker után Berta Barbarát és Szauter Gergőt a Városgazda Utánpótlás Akadémia vezetői külön köszöntötték

�

Felhívták magukra a figyelmet a Városgazda Utánpótlás Akadémia úszói az
április közepén megrendezett felnőtt országos bajnokságon. Berta Barbara és Szauter
Gergő kiválóan szerepelt, bizonyítva ezzel, hogy
„egyben vannak” az egyesület úszói.
Emlékezetes időszakot tudhatnak maguk mögött a Városgazda Utánpótlás Akadémia
(VUA) úszói, szakvezetői. Az
áprilisban megrendezett ob-n
Berta Barbara 15. és 16. helyezést szerzett, s kiválóan szerepelt az erős, hogy ne mondjuk,
világszínvonalú mezőnyben
Szauter Gergő is. Róluk kérdeztük Horváth Zoltán vezetőedzőt.
– Túlzás nélkül elmondható, hogy világszínvonalú volt
a mezőny Debrecenben. Hos�szú, Kapás, Jakabos, Cseh,
Gyurta, hogy csak néhányukat
említsem meg. A Góliátok között álltak helyt a VUA-úszók.
Gondolom, elégedett volt a bajnokság végén.
– Nem tagadom, a mai napig jóleső érzéssel tölt el, ha a
bajnokságra gondolok. Világsztárok között, a júliusi vb-n is
sokra hivatott versenyzők között álltak helyt a gyerekeink.
– Szauter Gergő már felnőtt
a maga 22 évével, az ifjú hölgy,

a 16 éves Berta Barbara pedig
megmutatta, hogy az elkövetkező évek nagy versenyein is
számolni lehet vele.

Egyéni csúcsok

– Remélem, így is lesz.
– Kezdjük Barbarával, aki,
ha nem is tett csodát, emlékezetesen úszott az év fő versenyén.
– Amit a végén mondott, az
a leglényegesebb. Mivel Barbi
még nem jut szóhoz a vb-n,
számára ez volt az idei csúcsverseny, mint ahogy általában
az országos bajnokság. Erre a
viadalra terveztük a csúcsformát, amit nem is olyan kön�nyű belőni. Sikerült, s ehhez
kellett az ő hozzáállása is.
– Mit „csinált” Barbara
Debrecenben?
– Két számban, 100 és 200
mellen volt a legjobb. Az előbbiben a 16., a hosszabb távon
pedig a 15. lett. Ismerve a mezőnyt, már ez is kitűnő, ám
ha hozzáteszem, hogy mind-

kettőben egyéni csúccsal csapott célba, hát, akkor igazán
jó visszagondolni a debreceni
versenyre…

Jön az ifi-ob!

– Honnan jött ez a kislány,
hogyan fedezték fel őt?
– A kezdetektől nálam
úszott, aztán egy rövid kitérő
után akkor igazolt hozzánk,
amikor megalakult a VUA.
Látnivaló volt, hogy tehetség,
tudtuk, hogy figyelni kell rá.
– Meg is hozta az eredményt, kiválóan kezdi a pályafutását.
– Barbi másik edzőjével,
Pasku Balázzsal eddig is nagyon figyeltünk rá. Most például arra, hogy a helyén kezelje ezt a sikert, mert ez azért
még nem olimpiai győzelem,
de egy lépés a még nagyobb
siker felé. Nem szabad túlértékelni ezt, reálisan, a helyén
kell kezelni, pontosan az ő érdekében.
– Barbarára pontosan lapunk megjelenésének napjaiban vár egy újabb megméretés.
A hódmezővásárhelyi korosztályos országos ifjúsági bajnokság. Gondolom, ezen azért
megkockáztatják az aranyat…
– Nem, mert „csak” döntős helyezést várunk el tőle.
Nem akarunk fölösleges ter-

het a nyakába tenni. Ússzon
jól, adjon ki magából mindent.
Lépésről lépésre építkezünk,
nem kapkodunk el semmit.
Van ideje belenőni a mezőnybe.

Másfél hónap
víz nélkül?
– Gergő már bele is nőtt…
– Ő már, hogy úgy mondjam, az „öregebbek” közé tartozik, de a bajnokságon úszott
egyéni csúcsával jelezte, tud
javulni.
– Mikor kapnak pihenőt az
akadémia úszói, hiszen mégiscsak gyerekekről van szó?
– A mintegy tíz igazolt
úszónk július közepétől szeptember elsejéig lesz „eltiltva”
az uszodától, de biztos vagyok
benne, hogy akkor is sem lesznek meg víz nélkül. Mint például Barbara, akivel például
együtt vettünk részt a Balaton-átúszáson.
Az edző nyara
Horváth Zoltán elmondta, hogy részt
vesz a júliusi budapesti vizes világbajnokságon. A szakember versenybíróként
ügyel majd a szabályok betartására.


Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Aki akart, akár „fejest is ugorhatott” a sportágakba Sport
A gyermek és a sport kiváló párosítás

Ezrek a
parkolóban
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Megint sokan
„köröztek”

Ötödik alkalommal rendezte meg a kerületi önkormányzat és
a Fezosport Turista Egyesület a Pestszentlőrinci Kör elnevezésű kerékpáros és gyalogos túrát, amely a legkisebbeknek
és a nyugdíjaskorúaknak egyaránt kellemes és egészséges
időtöltést kínált.
Már a szemeretelepi Május 1. térre vezető utcákon érezni, látni lehetett,
hogy „van valami” a környéken, mert a kertvárosi utcákon a megszokott
vasárnapinál jóval nagyobb volt a forgalom. Futók és kerékpárosok népesítették be az utcákat, jelezve azt is, hogy nem árt vigyázni az autósoknak.
Az árnyas téren felállított versenyközpontban aztán kiderült, hogy a
Pestszentlőrinci Kör résztvevői igyekeznek a cél felé, hogy az általuk választott kilométerek letekerése vagy éppen legyaloglása után „hazaérjenek”, s
elégedetten mondhassák: megcsináltam.
Ladoniczki Ferenc, a Fezosport Turista Egyesület elnöke, a Pestszentlőrinci Kör ötletgazdája, fő szervezője, magyarán a mindenese elégedetten
nézhette, hogy bejött az elképzelése.
– Remélem, hogy ami megélt öt évet, az megéli a hatodikat meg a továbbiakat is – mondta Ladoniczki, akinek reggel óta nem volt megállása.
– Úgy látom, az elmúlt évek során beállt az indulói létszám. Ismerős arcok
köszöntek vissza a rajtnál, de örömünkre azért vannak újoncok is, vagyis
olyan indulók és családok, amelyek most vállalkoztak először a túrára.
Eközben beérkezett egy apa a fiával. Három óra alatt tekerték le az 55
kilométert, s büszkén vehették át a részvételért járó oklevelet a Fezosport
elnökétől.
– Nem volt könnyű, erős szél fújt, és nem tudom hogy, de mindig szemből… – mondta az édesapa.
Hogy voltak a legifjabbak közül is, azt Maxim támaszthatja alá, aki
mindössze négyévesen tette meg a 4,5 kilométert az apukájával, s nagyon
büszke volt, amikor megkapta az oklevelet.
Lehetett is… Meg arra is, hogy ifjú kora ellenére már a harmadik kerékpárját „fogyasztja”.
A legidősebb résztvevő Misi bácsi volt, akit nem zavart a kora, a 75 éve,
nyeregbe szállt, hogy egy jót kerekezzen.
Sikerült is neki…
Meglepetésvendégek
Voltak „meglepetésvendégek” is, nem is a szomszédból.
– Salgótarjánból, Tatabányáról, de még Szegedről is volt
résztvevője a Pestszentlőrinci Körnek, ami jelzi, hogy tudnak erről az eseményről bőven Pest határain túl is – mondta Ladoniczki Ferenc.


Elismerték
a legjobbakat

A hagyományokhoz hűen az idén is megrendezték azt az ünnepséget a Kondor Béla Közösségi Házban, amelynek keretében a diákolimpián legjobban szereplő általános iskolások
és középiskolások teljesítményét ismerték el.

A sportnapon látványos bemutatókkal szórakoztatták a közönséget

�

A soroksári Decathlon sportáruház parkolójában már tavaly
is sikeres volt az akkor első alkalommal megrendezett
nagyszabású sport- és gyermeknapi program, akkor is sok
volt az érdeklődő. A május 20-i idei rendezvény pedig újra aláhúzta: érdemes „összeereszteni” a gyerekeket és a sportot, mert
az mindig sikerrel jár.
Vannak sportos események, amelyek
már az első pillanattól sikerre vannak
ítélve. Hogy „hazajöjjünk” Soroksárról,
s Lőrincről-Imréről hozzunk példát, elég
megemlíteni a Bókay-kert egyik legsikeresebb rendezvényét, a sportágválasztó
Sportízelítő 18-at, amely tényleg karriert
futott be az elmúlt években.
Úgy tűnik, a jó példa átragadt a szomszédos XXIII. kerületre, a soroksáriakra
is, akik a múlt szombaton tették meg
a második lépésüket ezen az úton. A
Decathlon gyermek- és sportnapon ezúttal is bevált a recept, mert a gyerekek
és a sport, az azzal való találkozás, megismerkedés ezúttal is sikert hozott, nem
is kicsit.

Boldogok lehetünk!

A soroksári áruház parkolójában olyan
nagy volt a forgalom szombat délelőtt,
hogy ha nem rövid ujjú ingben izzadt
volna az ember, azt hihette volna, aranyvasárnap van.
Az áruház sport- és gyermeknapjára
annyi, de annyi fiatal látogatott el, hogy
megnyugodhattunk: számítógéprabság
ide vagy oda, a sport azért ott van az érdeklődésük középpontjában.
Nem üres szólam, ha leírjuk: boldogok lehetünk ettől!
Pestszentlőrinc színeit Lévai István Zoltán alpolgármester és Kissné
Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgatója
képviselte, a soroksáriak nevében pedig Jeszenszky Rózsa, az önkormányzat

sportreferense erősítette meg a jelenlétével azt, hogy náluk sem mellékes kérdés
a sport.
Az eseményt megnyitó beszédében
Lévai István Zoltán elmondta, hogy szerencsésnek mondható a két önkormányzat találkozása, hiszen már a tavalyi rendezvény is sikeres volt, s remélik, hogy
az idei is az lesz.
Kissné Baumann Gizella „tudta mit
beszél”, hiszen a 2010-es évek legelején
az ő kezdeményezésére, aktív szervezésével jött lére a Sportízelítő, amely azóta
már olyan népszerű, hogy abba sem lehetne hagyni.

Széles választék

A megnyitót délelőtt tartották, tehát
abban az időben, amikor általában még
csak szállingóznak a családok, a gyerekek a rendezvényekre. A Decathlon-nap
más volt ebben, mert már ekkor szinte
minden sátor környéke foglalt volt. Pedig bőven volt azokból, következésképpen a sportágakból is.
– Igyekeztünk, igyekszünk a lehető legszélesebb sportági választékkal
fogadni a „mi” gyerekeinket és a lőrinci vendégeinket is. Azt hiszem, aki
ezekből nem tud választani, az inkább
nem akar… A már jól ismert, népszerű
sportágak mellett van itt extrém sport,
és van keleti küzdősport is. A legörömtelibb az lenne számunkra, ha egy vagy
több gyermek itt és most szeretne bele
abba a sportágba, amelyben évek múlva
majd sikeres, elismert lehet – mondta

Jeszenszky Rózsa, aki jó házigazdaként
vezette körbe a vendégeket a sportos
„sátortáboron”.

Sporttal
szebb a világ
S hogy mit láthattak?
A felsorolásra akár egy cikknyi terjedelem is szükségeltetne… Az extrák között szerepelt például a hazánkban még
nem igazán tömeges golf. A karate különböző szakágai ezúttal is jelezték: bármennyi ifjút szívesen várnak a tatamikra. A kosárlabda „szót sem érdemel”, az
ugyanis továbbra is népszerű.
Volt sátor, amelyik előtt mozgáskoordinációs ügyességi feladatokat kellett
megoldaniuk a gyerekeknek, hogy aztán
az okos bácsik és nénik ezek alapján is a
legjobbat kínálják a jövő bajnokainak.
Hogy kiből lesz valóban követésre méltó sportember, azt ma még nem
tudni. Az azonban vitathatatlan, hogy
a Decathlon tombolaajándékai tovább
erősítették: sporttal szebb a világ.
„A már jól ismert, népszerű
sportágak mellett van itt
extrém sport, és van keleti
küzdősport is.”


Feltehetően ez az az ünnepség, amelyet a legjobban várnak a diákok. Két
oka is lehet ennek. Az egyik az, hogy a diákolimpiai sikereik miatt nincs
más dolguk, mint fogadni az elismeréseket, a gratulációkat. A másik, hogy
ez az ünnepség érthetően mindig a tanév végére esik, így aztán dupla öröm,
hogy lassan végre itt a vége…
A nyitóbeszédet tartó Galgóczy Zoltán hangsúlyozta: mivel nagyon is
sportos a kerületünk, nincs csodálkozni való azon, hogy a diákolimpia versenyein is sok-sok sikert értek el a gyerekek.
– Az elmúlt évben számos műfüves pályát és ovifocipályát adtunk át a
kerületben, mert meggyőződésünk, hogy a sportolást már a lehető legfiatalabb korban el kell kezdeni, hogy aztán abból napi igény legyen, ami a
legjobbaknak meghozhatja a sikert – mondta az alpolgármester.
A díjátadó ünnepséget Tasnádi András, a kerület diáksportszervezője
vezette le. Annak kezében volt a mikrofon, akinél kevesebben tudhatnak
többet a diákolimpiáról. Tasnádi ugyanis 1989 óta szervezi a diáksportot,
azon belül a diákolimpiát a XVIII. kerületben.
Az elismerések átadásakor kiderült, hogy – akárcsak az elmúlt években
– a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola tanulói szerepeltek a legjobban a
versenyeken. A középiskolások mezőnyében a Pogány Frigyes Szakközépiskola végzett az élen.
A 80-80 ezer forintos ösztöndíj boldog tulajdonosa Zsitvay Adrienn és
Cserkuti Bence lett. Mindketten a Karinthy Frigyes Gimnázium tanulói.
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Pestszentimre Sportkastély mögötti szabad téren*
Ünnepi megemlékezés a Vasvári kopjafánál
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09:00
11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
15:50
16:40
17:30
18:00
18:30
20:00

,FJJQ@;<J<KlEGIF>I8DFB8-GFIKB8JKlCP98E További műsorok a programfüzetben!
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A műsorváltoztatás joga fenntartva!
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