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ZÖld AKCiÓ 

a XvIII. KerületI reNDőrség a társszerve-
zetekkel együtt tartott ellenőrzést június 17-
én Pestszentlőrinc és Pestszentimre erdős 
területein, többek között a tünde-parkban. 
Az akciót követő tájékoztatón részt vett 
lévai istván zoltán közbiztonságért felelős 
alpolgármester és a XViii. kerületi rend-
őrkapitányság vezetője, minyóczki árpád 
rendőr alezredes is.

tEstvérváros

Két KülöNöseN FoNtos esemény történt 
június 15-én a székelyföldi testvérvárosban, 
tusnádfürdőn. előbb új városházát avattak, 
amelyen háromnyelvű felirat, Primărie – 
Városháza – townhall – hirdeti a helység 
központját. majd a két polgármester: Albert 
tibor és ughy Attila megerősítette, hogy 
folytatódik a több mint húsz éve tartó 
együttműködés.

AZ orsZág sZéPE

Húszéves, és máris három nyelven beszél. 
mégsem erre a legbüszkébb, hanem 
közvetlen, derűs természetére, amely 
szerinte eszköz arra, hogy az ember jót 
tegyen a környezetében. A pestszentimrei 
Viczián Viktória lett a június 18-i döntőben 
a miss World Hungary második helyezettje, 
és – korántsem mellesleg – a közönség 
szavazatai alapján az első helyen végzett.

JÖhEt A CsülÖK 

úJ elNevezést Kap a Szeptemberi kóstoló 
néven ismertté vált őszi gasztronómiai 
fesztivál. Az esemény otthonára utaló 
bókay-kerti napok rendezvénysorozat a 
tervek szerint több kerületi programot foglal 
majd magába. Az idén szeptember 8–9-én 
zajló esemény alcíme Csülökfesztivál lesz, 
ahol a megszokott ízek mellett újdonságok-
kal is várják a látogatókat.

úJ dísZPolgár

egyKorI IsKoláJába, a brassóba látogatott 
június 7-én az oscar-díjas filmrendező, 
deák kristóf, akit az önkormányzat tisz-
teletbeli díszpolgári címmel tüntetett ki. A 
már világhírű művész elmondta, hogy gyer-
mekkori emlékei és a kerület különleges 
hangulata miatt vettek fel néhány jelenetet 
az iskola környékén a rangos díjat elnyerő 
Mindenki című kisfilmjéhez.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!
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hŐség-
riadó! 
A tisztifőorvos június 
22-én elrendelte az idei 
nyár első hőségriadó-
ját. Másodfokú riadóról 
volt szó, ami azt jelenti, 
hogy a napi közép-
hőmérséklet három 
napon át meghaladta 
a 25 Celsius fokot. Bár 
a hőhullámot egy kis 
lehűlés követte, az idei 
nyárra több kánikula-
hullám várható még, 
ezért érdemes figyelni a 
hírekre és felkészülni a 
forróságra.
 
A hőségben különösen 
veszélyeztetett csoportnak 
számítanak a gyerekek, 
az idősek, a szív- és 
érrendszeri betegségben 
szenvedők, a szabadban 
dolgozók, a hajléktalanok 
vagy akár azok is, akik 
közlekedési dugóban vesz-
tegelnek. 
mindenki fordítson fokozott 
figyelmet a folyadékbevi-
telre, sőt ügyeljünk arra is, 
hogy gyermekünk, idős 
hozzátartozónk hozzájus-
son a szükséges vízmeny-
nyiséghez! Célszerű mindig 
magunknál tartani egy-egy 
palack vizet, hiszen előfor-
dulhat, hogy a villamosunk 
vagy a buszunk hosszabb 
időt kénytelen várakozni. 
A szakértők szerint az al-
kohol fokozottan veszélyes 
hőség idején, s érdemes 
kerülni a cukros üdítőket 
és a koffeint is. 
tartózkodjunk árnyékos 
vagy légkondicionált helyen 
– erre kiválóan megfelelnek 
például a bevásárlóköz-
pontok –, s ha tehetjük, 
fürdőzzünk… Ügyeljünk az 
öltözködésre is: ilyenkor a 
bő, könnyű, világos színű 
és természetes anyagú 
öltözék a legkellemesebb 
viselet. Ha hosszabb 
ideig kell a tűző napon 
tartózkodnunk, hasz-
náljunk sapkát, kalapot. 
Az erős napsütésben az 
uV-sugárzás is extrém 
mértékű, ezért tanácsos 
a szabad bőrfelületeket (az 
arcot, a nyakat, a kart, a 
lábat) magas védőfaktorú 
naptejjel bekenni – ez gye-
rekeknél különösen fontos.
és kérjük: ne menjenek 
el tétlenül az eszméletét 
vesztett ember mellett, ha-
nem riasszák a mentőket!

Ê K. gy.

Legyen 
éLmény 
a nyár!

� Stílusosan igazi nyári napsütéses 
idő fogadta a látogatókat a bókay-
kertben a strand június 9-i szezon-

nyitóján. A látogatók birtokba vehették 
a felújított medencét, repült a labda a 
strandröplabdapályán, és az első nap-
imádók is leterítették a fürdőlepedőiket 
a szépen gondozott fűre.

pusKás attIla    

A szezon szeptember 3-ig tart, és ahogy a 
strandot hivatalosan megnyitó Lévai István 
Zoltán alpolgármester megjegyezte, az 
előrejelzések sok napsütést, strandolásra 
csábító időjárást jósolnak.

– Remélem, hogy idén is sokan választ-
ják kikapcsolódásra a Bókay-kert strandját, 
és biztatok is mindenkit, hogy jöjjön és él-
vezze itt a nyári pihenést – mondta.

Hűs vizű medence, árnyas fák, kellemes 
napozóterület, napsütés. kell-e ennél több 
ahhoz, hogy ezen a nyáron is megteljen nap-
ról napra a Bókay-kerti strand, amely nem-
csak az itt élők körében kedvelt, hanem más 
fővárosi kerületekből és a környező települé-
sekről is sokan felkeresik? 

A nyitónapon ingyenes volt a belépés, a 
továbbiakban a tavalyi árakon lehet strandol-
ni. központi elhelyezkedése révén a Bókay-
kertet ráadásul a kerületben élők nemcsak 
autóval vagy tömegközlekedéssel érhetik el 
gyorsan, hanem biciklivel vagy akár gyalog 
is, így a medence egy gyors mártózásra is al-
kalmas. A fák övezte kellemes környezetben 
pedig akár egy egész napot is el lehet tölteni 
leégés nélkül.

A strandnyitásra idén is felfrissítette a 
területet az üzemeltető Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. A fák metszése, a nö-
vényzet pótlása mellett a szükséges műszaki 
felújításokat is elvégezték a cég munkatársai. 
A medenceburkolat a téli időjárást mindig 
megszenvedi, ezért most 100 négyzetméter-
nyi felületet újítottak fel a medencetérben. 
A vendégmosdót és a kültéri zuhanyzót 
térkőburkolattal látták el.   

A 
napozóte-
rület méretének 
köszönhetően a strand 
egyszerre 400 embert 
képes befogadni, és a 
nagymedencében 80 
fürdőző tartózkodhat 
egyidejűleg. A meden-
cén kívül több sportlé-

tesítmény is szolgálja a 
kikapcsolódást. A gyerekeket minijátszótér, 
a nagyobbakat strandröplabda-, sőt egy 
pétanque-pálya is várja. 

Ahogy tavaly, úgy az idén is a strandnyitás 
alkalmával tartotta meg évzáró, nyárnyitó 
összejövetelét a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia. Az egyesület küzdősportszakosztálya 
és a Street Dance tánccsoport a színpadon 
tartott színvonalas, látványos bemutatót, míg 
az úszók és a vízilabdázók érthetően saját 
közegükben, a medencében mutatták meg, 
mit tudnak.

– Pestszentlőrinc-Pestszentimre sport-
egyesületekben viszonylag gazdagnak 
mondható, és nagyon örülök annak, hogy 
a számos egyesület közé be tudott törni az 
akadémia.  A Városgazda utánpótlásműhe-
lye nyáron is működik, és rendezvényeivel, 
nyári táboraival a szünidőben is színesebbé 
teszi a gyerekek mindennapjait – mondta 
lévai István Zoltán, aki külön kiemelte az 
akadémián dolgozó edzők munkáját, amely 
meglátása szerint alapja a sikeres működés-
nek és annak, hogy a gyerekek megszeressék 
a sportolást.

Folytatás a 14. oldalon

Kinyitott a strand a Bókay-kertben
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2 Közélet A járőrcsoportok rendszeresen feltűnnek az erdős részeken

Fülep erzsébet    

A X. és a XVIII. kerület között 
elterülő Határerdőnek a Tün-
de, az Álmos és a Frangepán 
utca kereszteződésében lévő 
bejáratától néhány percnyi 
sétával juthatunk el a Tün-
de-parkba, amely valójában 
egy szép nagy erdei tisztás. 
Itt kaptak eligazítást a XVIII. 
kerületi rendőrség és közterü-
let-felügyelet, az erzsébettelepi 
polgárőrség és a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálat munkatár-
sai az úgynevezett zöld akci-
óról, amelynek hivatalos meg-
nevezése „A kerület erdeinek, 
ligetes területeinek közbizton-
sági célú ellenőrzése” volt.  A 
tájékoztatón részt vett Lévai 
István Zoltán közbiztonság-
ért felelős alpolgármester és 
a XVIII. kerületi Rendőrka-
pitányság vezetője, Minyóczki 
Árpád rendőr alezredes is.

Az emberek 
között lenni
– Az akció célja az, hogy a 
járőrök ott legyenek az olyan 
helyszíneken, ahol számos 
ember fordul meg – hangsú-

lyozta a rendőrkapitány. – A 
csillagászati nyár küszöbén 
már sokan kirándulnak, spor-
tolnak az erdős területeken, 
amelyekből szerencsére 1600 
hektár van a kerületben. A 
járőrcsoportok ezért ezekre 
koncentrálják az ellenőrzést.  
Az alpolgármester elmondta: 
nem azért rendezik meg a zöld 
akciót, mert közbiztonsági 
szempontból nagy problémák 
vannak a kerületben. Azért 
fontos, hogy a járőrcsopor-
tok rendszeresen feltűnjenek 
az erdős részeken, hogy egy-
felől fokozzák a lakosok biz-
tonságérzetét, másfelől azok, 
akik rosszban sántikálnak, 
lássák, hogy nem érdemes ide 
jönniük, mert bármikor ösz-
szefuthatnak a rend őreivel. 
Az akció keretében főleg az il-
legális szemétlerakásra, a gép-
kocsialkatrészek elhelyezésére, 
a gépjárművel való behajtásra 

figyeltek, és persze arra is, 
hogy a piknikezők a kijelölt 
tűzrakó helyen gyújtottak-e 
tüzet. Pontosabban: miután 
aznap módfelett szeles időjá-
rás volt, ami nem kedvezett az 
erdei sütögetésnek, nem is ta-
lálkoztak ezzel a problémával.  
A póráz nélkül szaladgá-
ló kutyák gazdáinak felhív-
ták a figyelmét arra, hogy 
ez nemcsak szabálytalan, 
de sokakat meg is ijeszt.  
A kerületi közbiztonsági refe-
rens, Székely Péter Csaba el-
mondta, hogy az akció mérle-
ge jó volt, kivéve, hogy számos 
helyen találtak illegálisan le-
rakott hulladékot, ezért folya-
matosan ellenőrizni fogják az 
erdei utak sorompójának zár-
va tartását, hogy ne lehessen 
gépkocsival szemetet bevinni 
az erdőbe. 

Szemetelnek, 
Szemetelnek 
A járőrök ellenőrizték azo-
kat a helyeket, ahol az embe-
rek előszeretettel helyeznek 
el hulladékot, a felfedezett 
újabb helyeket pedig a GPS-

koordináták szerint rögzítet-
ték. Ennek alapján megszer-
vezik az összegyűlt szemét 
elszállítását. Az ellenőrzés 
alkalmával találtak a hulladé-
kok között olyan papírokat is, 
amelyeken konkrét személy 
neve szerepelt, aminek alapján 
feljelentést tettek ismeretlen 
tettes ellen. 

Egy különleges eseményről 
is beszámolt a közbiztonsá-
gi referens, mégpedig arról, 
hogy a Rákosmenti Mezei 
Őrszolgálat gépkocsijában ülő 
járőrök felfigyeltek egy bajba 
jutott nagymamára és a kis 
unokájára. Az történt, hogy az 
erdőben sétálás közben az asz-
szony kificamította a bokáját, 
és nem tudott továbbmenni. 
Miután kisgyerekkel volt, a 
járőrök nem akartak mentőt 
hívni, hanem hazavitték őket, 
és a család gondoskodott a 
nagyszülő orvoshoz jutásáról.  
A közbiztonság őrei több he-
lyen találkoztak kirándulók-
kal, volt, aki meg is kérdezte, 
hogy mi történt. Amikor meg-
tudták, hogy nincs semmi baj, 
megnyugodtak, és még hozzá is 
tették: örülnek a jelenlétüknek.  
A kerületi rendőrség már több 
alkalommal tartott a társ-
szervezetekkel közösen zöld 
akciót. A mostanit is továb-
biak fogják követni különbö-
ző időszakokban, különböző 
napszakokban és különböző 
helyszíneken.

� A XViii. kerületi rendőrség a társszerveze-
tekkel együtt tartott ellenőrzést június 17-
én Pestszentlőrinc és Pestszentimre erdős 

területein.

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 42 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 292-3233 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak:  
Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Puskás Attila, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos 

n Gyártás: Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. n Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: (88) 541-631 n Felelős vezető: Horváth Gábor 
n Terjesztés: FEIBRA Magyarországi Lapterjesztő Kft. n Felelős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Tel.: (06) 1 340-9921

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog 
fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy 
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

ZölD AkcIó 
A kERülETBEn
A lakosok biztonságérzetének fokozásáért

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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 Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán

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 Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

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.

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

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

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.

A MostAni AKCiÓt továBBiAK FogJáK 
KÖvEtni KülÖnBÖZŐ idŐsZAKoKBAn, 

KülÖnBÖZŐ nAPsZAKoKBAn és KülÖnBÖZŐ 
hElysZínEKEn.

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

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

pestszeNtlőrINc-
pestszeNtIMre 

polgárMesterI HIvatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

XvIII. KerületI 
KorMáNyHIvatal
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
 ...............................................................................

KorMáNyablaK 
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.
 ...............................................................................

pestszeNtIMreI
ügyFélszolgálatI csoport 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

KözJegyzőK
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

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

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)

lévai István zoltán alpolgármester: az akció célja, hogy a járőrök ott legyenek, ahol sokan fordulnak meg
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� Kucsák László, 
Pestszent-
lőrinc-Pest-

szentimre ország–
gyűlési képviselője 
sajtótájékoztatót 
tartott május végén 
a 2018-as költség-
vetés témájában.  
A jövő évi költ-
ségvetést az előző 
évekhez hasonlóan 
a kiszámíthatóság, 
a biztonság és a 
fejlődés jellemzi.  
Az ideihez hasonló-
an a 2018. évi költ-
ségvetés is új szer-
kezetben készült, 
amelyben az állam 
működését tekintve 
megvalósul a nullás 
költségvetés.

VÁROSKÉP        

Kucsák László a sajtótá-
jékoztatón elmondta: 
„A kormány jövő évi 
költségvetése minden 

magyar ember számára megte-
remti a lehetőségét annak, hogy 
ismét előreléphessen egyet a saját 
életében.

A 2018-AS KÖLTSÉG-
VETÉS A MUNKÁBÓL 
ÉLŐKRŐL, A CSALÁ-
DOKRÓL, A BIZTON-
SÁGRÓL SZÓL. ÚJABB 
LÉPÉSEKET TESZÜNK A 
TELJES FOGLALKOZTA-
TOTTSÁG IRÁNYÁBA, 
TOVÁBBI TÁMOGA-
TÁST ADUNK A CSALÁ-
DOKNAK, ÉS TOVÁBB 
ERŐSÍTJÜK AZ ORSZÁG 
BIZTONSÁGÁT.

A polgári kormány célja kezdet-
től az, hogy a segélyt felváltsa a 
munka. A közös erőfeszítések 
meghozták az eredményeket. 
2010-hez képest ma több mint 
700 ezerrel többen dolgoznak, 
döntő részben a piaci szférában. 

Szeretnénk elérni a teljes foglal-
koztatottságot, ezért tovább mér-
séklődnek a munkát terhelő adók. 
2018-ban a munkanélküliségi 
ráta 4 százalékra csökkenhet, s 
jövőre is lesz közmunkaprogram, 
amelyből egyre többen kerülnek 
át a munkaerőpiacra magasabb 
bérért, és folytatjuk a munkahely-
teremtő intézkedéseket” – mond-
ta a XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője.
A munkahelyteremtés mellett 
azt is kiemelte Kucsák László, 
hogy a kormányzat fontosnak 
tartja, hogy minden magyar em-
bernek megérje dolgozni. 2018-
ban is folytatódnak a béreme-
lési programok a közszférában.  
A piaci szférában a munkát ter-
helő adók újabb csökkentése teszi 
lehetővé a bérek további növeke-
dését. Folytatódik a minimálbér- 

KISZÁMÍTHATÓSÁG, 
BIZTONSÁG  
ÉS FEJLŐDÉS

emelés is: az idei 15 százalék 
után 2018-ban 8 százalékkal nő 
a minimálbér. A szakmunkás 
minimálbér a 2017-es 25 száza-
lék után 2018-ban újabb 12 szá-
zalékkal növekszik, és 2010-hez 
képest megduplázódhat.
A képviselő azt is hangsúlyozta, 
hogy tovább bővül a családokat 
érintő támogatások köre.  
 

„A KORMÁNY CÉLJA 
AZ, HOGY MAGYAR- 
ORSZÁG CSALÁD- 
BARÁT ORSZÁG  
LEGYEN, EZÉRT DÖN-
TÖTT AZ EURÓPÁBAN 
IS EGYEDÜLÁLLÓ  
CSALÁDI ADÓZÁS 
BEVEZETÉSÉRŐL, AMI 
MÁR CSAKNEM EGY-
MILLIÓ CSALÁDNAK 
NYÚJT SEGÍTSÉGET.

Jövőre is marad a 15 százalékos 
szja, amely Európában az egyik 
legalacsonyabb. 2018-ban tovább 
nő a kétgyermekesek családi adó-
kedvezménye, havi 35 ezer forint-
ra, évi 420 ezer forintra. 2018-ban 
is megmarad az első házasok adó-
kedvezménye. Otthonteremtésre 
még több forrás, 226 milliárd fo-
rint áll majd rendelkezésre. 2018-
ban az ideinél nagyobb mértékű, 
3 százalékos lesz a nyugdíjemelés, 
sőt a jó gazdasági növekedésnek 
köszönhetően nyugdíjprémium 
ki�zetésével számolunk. Minden 
eddiginél többet, 79 milliárdot 
fordítunk az ingyenes gyermekét-
keztetésre, és több forrás jut a ru-
galmasabb bölcsődei rendszerre 

is. 2018-tól az állam biztosítja az 
első sikeres nyelvvizsgának, vala-
mint az első emelt szintű – most 
még térítésköteles – idegen nyelvi 
érettséginek és a �atalok első ve-
zetői engedélyének az ingyenes 
megszerzését.
Európa biztonságát ma számos 
veszély fenyegeti, és ez Magyar-
országnak is többletfeladatokat 
jelent. A kockázatok közül az 

„ „

„

„

„

„

Kucsák László: „A 2018-as költségvetés a munkából 

ellenőrizetlen migráció a legje-
lentősebb, amellyel tartósan kell 
számolnunk.”

A KORMÁNY A 2018-AS 
KÖLTSÉGVETÉSBEN IS 
MEGFELELŐ PÉNZÜGYI 
HÁTTERET BIZTOSÍT  
A HATÁROK VÉDELMÉ-
RE. EZ AZ ILLEGÁLIS 
BEVÁNDORLÁS ELLENI 
FELLÉPÉS LEGHATÉ-
KONYABB ESZKÖZE. 
JÖVŐRE RENDVÉDE-
LEMRE ÉS A KÖZBIZ-
TONSÁG MEGERŐSÍ-
TÉSÉRE 83 MILLIÁRD 
FORINTTAL, VAGYIS  
19 SZÁZALÉKKAL TÖBB 
PÉNZ JUT, MINT AZ 
IDÉN (ÖSSZESEN  
514 MILLIÁRD). FOLY-
TATÓDIK A KATONÁK 
ÉS A RENDVÉDELMI 
DOLGOZÓK  
FIZETÉSÉNEK  
EMELÉSE.

                                                 az egészségügyre 102 milliárd Ft-tal, 
     az oktatásra 81 milliárd Ft-tal,

az otthonteremtési programra 15 milliárd Ft-tal,  

                                                                                        287 milliárd Ft-tal, 

                     a gazdaságfejlesztésre  205 milliárd Ft-tal, 

az útfelújításokra 30 milliárd Ft-tal,  több jut.

A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉS LEGFONTOSABB ERŐSSÉGEI  
KÖZÉ TARTOZIK, HOGY 2017-HEZ VISZONYÍTVA

 a nyugdíjakra, a családtámogatásra, 
a szociális területre

MUNKA – a cél a teljes foglalkoztatottság.

CSALÁD  
– további  
támogatások  
a családoknak.

MAGYARORSZÁG  
JOBBAN TELJESÍT  

– stabil és erősödik a gazdaság.
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Három új elemmel gazdagodott a kossuth 
tér megújításának terve – derült ki a júni-
us 22-i ülésen, amikor a képviselő-testület 
a második ütem beruházási alapokmányát 
tárgyalta. Mint Ughy Attila polgármester 
kiemelte, az egyik ilyen elem a Sztehlo Gá-
bor Evangélikus óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium épülete és a két templom 
díszkivilágításának az előkészítése. A má-
sik elem a téren zajló nagyszabású rendez-
vények energiaellátását szolgáló elektro-
mos kiállások létrehozása. A harmadik az 
a szökőkút és a hozzá tartozó infrastruk-
túra, amelyik kifejezetten lakossági kérésre 
került a tervbe.
Petrovai László (Párbeszéd Magyarország-
ért) felszólalásában felhívta a figyelmet egy 

időközben felmerült problémára: a meg-
újult térről ismeretlenek rendszeresen és 
nagy számban lopják a kihelyezett locsolók 
szórófejét. Ezek pótlása sokba kerül, ezért 
a képviselő javaslatot tett a mechanikai vé-
delem kialakítására, illetve a parkőri szol-
gálat bevezetésére. A lopások tényét meg-
erősítő Tóth Kálmán (Fidesz) ugyancsak 
szorgalmazta a megoldást. Dömötör István 
alpolgármester úgy nyilatkozott, hogy ha a 
lopások ilyen mértékűek, akkor rendőrsé-
gi feljelentést kell tenni. Ughy Attila pedig 
elmondta, hogy a Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit Zrt. illetékeseivel már kezde-
ményezett megbeszélést, és egészen biztos, 
hogy az év második felétől másféleképpen 
üzemeltetik majd a parkokat. Hozzátette, 

hogy szükségesnek tartja a locsolórendszer 
mechanikai védelmét is.

Most már nincs akadálya annak, hogy 
új óvoda épüljön Erzsébet-Bélatelepen, 
az Attila, az Előd, a csarnóta és a leven-
te utca által határolt területen. A telek a 
Magyar katolikus Egyház tulajdonában 
van, egy templom áll rajta, s az egyház azt 
szeretné, hogy egy óvoda is szolgálja itt a 
kerületi családokat. Az építésre eddig nem 
volt lehetőség, mert az övezeti besorolás 
szerint eddig Z-kk (közkert) volt. Mivel 
azonban ilyen funkciót nem töltött be, a 
testület – összhangban a főváros település-
szerkezeti tervével – úgy döntött, hogy ke-
rületi építési szabályzatot készít a területre. 
Annak elkészülte után lehetővé válik az 
építkezés, amely a tervek szerint az egyház 
saját beruházásában valósul meg.

Azt, hogy indokolt ezen a helyen egy új 
óvoda létrehozása, többen megerősítették. 
Dömötör István, aki a körzet képviselője 
is, emlékeztetett, hogy a kerekerdő óvoda 
csoportjainak számát ötről hatra kellett 
emelni, a Martinovits téri tagóvoda pedig 
úgy működik két csoporttal, hogy a be-
iratkozáshoz várólistát kénytelenek készí-
teni. A testületi ülésére a környéken élő 
lakosok is ellátogattak, így például a Vajk 
utcai Bódis Lajos, aki elmondta, Erzsébet-
Bélatelepen szerencsére sok a fiatal család, 
sok gyerek születik, a fejlesztés így valóban 
indokolt. 

Petrovai lászló annyit fűzött az elhang-
zottakhoz, hogy az önkormányzatnak nem 
szabad megfeledkeznie arról, hogy például 
az autós forgalom növekedése, a fokozó-
dó parkolási gondok diszkomfortérzetet 
okozhatnak a tér környékén élőknek, ezért 
érdemes a készülő szabályozásban az ő ér-
dekeiket is figyelembe venni.

Támogatásokról is döntött a képvise-
lő-testület: az önkormányzat hozzájárul a 
Jahn Ferenc Dél-pesti kórház kórterem-
felújításához, térítésmentesen biztosít he-
lyiséget a nagycsaládosok Szent lőrinc 
Egyesületének, illetve a Szent lászló Plébá-
niának, és beállt egy civil ügy mögé is. Tá-
mogatást nyújt a Bihar megyei (Partium) 
Hegyközszentimre községnek, hogy Szent 
Imre herceg halálának helyszínén kápol-
nát emeljenek. A jótékony célra a gyűjtést a 
kerületben a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
kezdeményezte.

Ê Kerékgyártó györgy

Díszkivilágítást
és szökőkutat is terveznek
Kiemelt téma volt a képviselő-testület június 22-i ülésén a Kossuth tér meg-
újításának második üteme. A tér  első ütemben megvalósult újjászületésének 
folytatásaként újabb ötletek merültek fel, ugyanakkor – amint az a tapaszta-
latok alapján bebizonyosodott – gondoskodni kell a parktechnikai eszközök 
őrzéséről is.

A díjazottakat Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a kura-
tórium alelnöke köszöntötte, 
egyúttal megköszönve a rend-
őrök, tűzoltók és polgárőrök 
munkáját. 

– A közbiztonságért dolgo-
zók elsősorban akkor találkoz-
nak az emberekkel, amikor baj 
van. legyen szó tűzesetről, be-
törésről vagy balesetről, azok, 
akik kárt szenvednek, érthető 
okokból mindig elégedetle-
nek a közbiztonsággal. Még-
is azt kell mondanom, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
ebben a tekintetben számos 
hasonló méretű településnél 
jobb helyzetben van – mond-
ta az alpolgármester, aki Szent 
György elismerő oklevelet és 
jutalmat adott át Éles János, 
Bíró Gyula és Szabó Gergely 
főtörzszászlósnak, valamint 
Mészáros Botond főhadnagy-
nak.

Pénzjutalomban részesült 
Kovács János, Szibler Balázs, 
Baráth Dániel és Molnár Gab-
riella Mariann törzsőrmester, 
Szegletes Norbert, Huszár Bar-
nabás, Ranyhóczki Teodóra 

főtörzsőrmester, dr. Kazai-Kis 
Orsolya kormánytisztviselő, 
továbbá Tóthné Kormányos 
Zsuzsanna, Bálint Edina, Bécsi 
Zoltánné és Sinka Zsuzsanna 
közalkalmazott is. 

Szent Flórián elismerő okle-
velet és jutalmat kapott Fraskó 
Attila, Menotti Péter Mihály, 
Valkovszki András, Dubnitzki 
Tibor, Horváth Zsolt, Viknyédi 
Lajos és Járvás István Gyu-
la főtörzsőrmester, Ács Ist-
ván törzszászlós, Vacsi Gábor 
törzsőrmester és Ábel Sándor 
közfoglalkoztatott.

kiemelkedő munkája elis-
meréseként dicsérő oklevelet 
vehetett át Handbauer Péter 
tűzoltó ezredes-főtanácsos, 
Godó Sándor tűzoltó százados, 
Papp Csaba tűzoltó főhadnagy 
és Cseh Katalin közalkalma-
zott.

A közalapítvány kuratóriu-
ma a polgárőrnap alkalmából 
a kerületért végzett önkéntes 
munka elismeréseként juta-
lomban részesítette a XVIII. 
kerületi polgárőr-egyesületek 
több tagját is. 

Ê p. a.

A kerületi 
közbiztonságért
Ebben az évben szigeti Zsolt rendőr főtörzsőrmester és 
soltész Péter tűzoltó törzsőrmester vehette át a szent 
györgy-, illetve a szent Flórián-díjat. A kerület közbiz-
tonságáért dolgozóknak kiemelkedő munkájukért járó 
elismeréseket a Közalapítvány a Xviii. kerület Közbiz-
tonságáért kuratóriuma ítéli oda.

– A XVIII. kerület vezetése 
arra tett esküt, hogy egészsé-
ges kerületet hoz létre, a szó 
minden értelmében. Mind-
annyian tisztában vagyunk 
azzal, hogy ez közös feladat, és 
ebben mindenkinek a segítsé-
gére számítunk. nem könnyű, 
nem olyan feladat, amit azon-
nal és gyorsan meg fogunk 
oldani. Egészséges kerületet 
akarunk felépíteni, meg akar-
juk becsülni a szolgálatot vég-
zőket – mondta a köszöntőjé-
ben Ughy Attila polgármester.

Idén öten részesültek Sem-
melweis-díjban. A Jahn Ferenc 
Dél-pesti kórházból dr. Koz-
ma Miklós, dr. Mikecz Tibor és   
dr. Ruszty László főorvos ve-
hette át az elismerést. Ruszty 
lászló gyerekkora óta ezen a 
pályán képzelte el az életét.

– A biológia, az ember ana-

tómiája, az állatvilág érdekelt, 
gyerekkoromban minden ilyen 
témájú vetélkedőn elindultam. 
Biológia tagozatra mentem a 
gimnáziumban, és a mai napig 
megmaradt az érdeklődésem, 
nem bántam meg ezt a válasz-
tást – mondta a belgyógyász 
és kardiológus végzettséggel 
rendelkező főorvos.

A kerületi szakorvosi 
rendelőkből Fehér Lászlóné 
laboratóriumi munkatárs 
és Tímárné Szenyita Edit 
pestszentimrei körzeti ápoló 
kapta meg a Semmelweis-dí-
jat. Az egészségügyi szűrőna-
pok szervezésében lelkiisme-
retes munkát végző Szenyita 
Edit úgy fogalmazott, hogy az 
egészségmegőrzés érdekében 
a legfontosabb feladat a meg-
előzés.

Ê-puskás-

A tanév folyamán a kerületi 
iskolákban közel 11 ezer gye-
rek szerzett új ismereteket, írt 
dolgozatokat, felelt, vagy ép-
pen készült valamilyen tanul-
mányi vagy sportversenyre, 
mert ezekből is akadt bőven. 
A Brassó Utcai Általános Is-
kola évzáróján Tasnádi András 
igazgató tréfásan megjegyezte, 
hogy a tanév folyamán bizony 
előfordul, hogy nemcsak a gye-
rek, hanem a felnőtt, a tanár is 
nagyon várja már a vakáció 
előtti utolsó napot.

Azt a napot, amelyen ezút-
tal is felkeresték még egyszer 
az iskolájukat az elballagott 
nyolcadik osztályosok, hogy 
egy kis ideig még általános is-
kolásként beszélgessenek, ne-
vetgéljenek az udvaron az osz-

tálytársakkal, a nyolc év alatt 
megismert barátokkal.

Az évzárón a körzet önkor-
mányzati képviselőjeként jelen 
levő Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester úgy vélte, hogy látszó-
lag gyorsan eltelt ez a tanév, és 
megállapította, hogy a kerületi 
iskolák, így a Brassó is, ered-
ményes évet zártak.

– Most azonban végre el-
jött a pihenés ideje, és ilyenkor 
nem is kívánhatok mást, mint 
azt, hogy mindenki élvezze 
a nyarat, barangoljon minél 
többet az országban, járja a 
természetet, érezze jól magát a 
strandon, legyen sokat jó leve-
gőn, és a nehéz tanév után töl-
tődjön fel élményekkel, ener-
giával.

Ê puskás a.

A hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is több kategóriá-
ban – utcaszakasz, intézmény, 
lakótelepi előkert, családi ház, 
erkély – meghirdetett pályázat 
célja a lakóhelyünk barátsá-
gossá, széppé varázslása. Mi 
sem bizonyítja jobban a virá-
gos környezet igényét, mint a 
pályázaton részt vevők és a ki-
osztott virágok száma.

– Több mint 1200 jelentke-
ző várta a virágokat, és min-
denkinek jutott is belőlük. Ta-
lán az ideinél több virágot még 
egyik évben sem osztottunk ki, 
ami komoly feladatot rótt az 
önkormányzat munkatársaira. 
Ugyanakkor ez örömteli gond, 
mert nagyon jó látni, hogy az 
itt élőknek mennyire fontos a 
környezetük szépítése – mond-
ta a virágosztás kapcsán Dö-
mötör István alpolgármester.

A zsűri a nyár második fe-
lében járja végig az udvarokat, 

kerteket, és tekinti meg az er-
kélyeket. Ősszel hagyományo-
san egy kis ünnepség keretében 
vehetik át megérdemelt díjai-
kat a jók közül is a legjobbnak, 
legszebbnek ítélt virágoskertek 
tulajdonosai. 

A tavalyi Virágos Magyaror-
szágért versenyben elért fővá-
rosi első díj is bizonyítja, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
kiemelkedően fontosnak tartja 
a lakosság számára szervezett 
környezetvédelmi akciókat. A 
Szebb, virágosabb kerületün-
kért pályázaton túl a lomb-
zsákok, komposztálóládák 
szétosztása színesíti a palettát. 
A XVIII. kerület nagy súlyt 
fektet a felnövekvő generáci-
ók szemléletének formálására 
is: a Zöld óvoda és Zöld iskola 
pályázat mellett a múlt év óta 
meghirdetik a Zöld bölcsőde 
pályázatot is.

Ê-puskás-

Átadták 
a Semmelweis-díjakat
Magyarországon 1992 óta az egészségügyi dolgozók 
napja július 1-je: 1818-ban ezen a napon született az 
anyák megmentőjeként ismert semmelweis ignác szü-
lészorvos. Az önkormányzat a semmelweis-nap alkal-
mából köszönte meg a kerületi egészségügyi dolgozók 
odaadó munkáját a rózsa Művelődési házban. 

Megkezdődött 
a vakáció!
véget ért a 2016–2017-es tanév, az iskolákban az évzáró 
ünnepséggel kezdetét vette a nyári szünidő. A vakáció 
szó minden bizonnyal most is felkerült színes krétával 
az osztálytermek sok mindent megélt, öreg tábláira.

Idén is virágosabb  
lesz a kerület 
Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is jóval több, 
mint ezer pályázó vehette át azokat az egynyári virágo-
kat, amelyeket az önkormányzat oszt szét évről évre a 
szebb, virágosabb kerületünkért elnevezésű környezet-
szépítő pályázat keretében.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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5Az Európai Unió leggyorsabban fejlődő repülőtere Közélet

�beszállt a liszt 
Ferenc repülőtér 
térségének fejlesz-

tési lehetőségeit vizsgáló 
klaszter munkájába a 
külgazdasági és külügy-
minisztérium is: az általa 
irányított nemzeti befekte-
tési Ügynökség az új tagja 
az együttműködésnek.

KeréKgyártó györgy   

A leggyorsabban fejlődő repülőtérnek 
számít az Európai Unióban a Budapest 
liszt Ferenc nemzetközi Repülőtér: 
míg az uniós légikikötők utasforgal-
mának növekedése évi 5 százalék körül 
volt az elmúlt esztendőkben, addig a 
budapestié már évek óta meghaladja a 
10 százalékot. Ebből könnyen felismer-
hető, milyen jelentős gazdasági poten-
ciál rejlik a reptér környéki infrastruk-
túra fejlesztésében.

eggyel többen
– Erről a potenciálról készített felmé-
rést a Századvég, amelyet ismertettek 
a legutóbbi konferencián. Az elemzés 
meggyőzően mutatja be, milyen jóté-
konyan hat a repülőtér fejlődése a GDP 
növekedésére – mondta a Városképnek 
Hunyadi István városigazgató. 

A tanácskozást június 15-én tartot-
ták a nemzeti Fejlesztési ügynökség 
kezdeményezésére, amely új tagként 
csatlakozott a 2015-ben  a XVIII. kerü-
leti, a vecsési, a fővárosi és a Pest megyei 
önkormányzat, valamint a Budapest 
Airport Zrt. és a Hungarocontrol Zrt. 
által alapított Budapest liszt Ferenc 
nemzetközi Repülőtéri Régió Gazda-
ság- és Térségfejlesztési klaszterhez.

– Az ügynökség belépése jelzi, hogy 
a kormányzat is felismerte a reptéri 
fejlesztések lehetséges hatását a nem-
zetgazdaságra – magyarázta Hunyadi 
István. – A találkozó ugyanakkor le-
hetőséget adott arra is, hogy a tagok 

megerősítsék az együttműködési szán-
dékukat.

iSmét VezetÜnk
A klaszterben végzett munka mellett 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata részt vesz olyan uniós pá-
lyázatokon is, amelyek szintén a repü-
lőtérben rejlő lehetőségek kiaknázását 
támogatják, ugyanakkor segítenek 
abban is, hogy a közép-európai tér-
ség légikikötővel rendelkező települé-
sei megoszthassák a tapasztalataikat. 
Május 1-jével megkezdődött a több 
mint két éven át tartó lAirA projekt, 
amelyben a kerület tíz ország vezető 
partnereként vesz részt.

– A repülőtér forgalmának növe-
kedése jó a gazdaságnak, ugyanak-
kor nagyobb felelősséget is ró annak 
résztvevőire – magyarázta Hunyadi 
István. – Ha nő a légi forgalom, akkor 
élénkül a közlekedés is. Több reptéri 
foglalkoztatottra van szükség, ami to-
vább növeli a forgalmat a város és az 
objektum között. A bővülő szolgálta-
tások és beruházások még fokozzák 
ezt. A kérdés az, hogyan lehet a köz-
lekedési infrastruktúrát úgy fejleszte-
ni, hogy az ne növelje a szén-dioxid-
kibocsátást. Az új, nagyrészt uniós 
finanszírozású projekt ezekre keresi a 
válaszokat.

Közös ügyünK:
a repülőtér
Minisztériumi hátterű ügynökség csatlakozott a klaszterhez
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Ebből kiindulva a XVIII. kerületi önkormány-
zat az előző fejlesztési időszakban sikeresen 
megvalósított nemzetközi együttműködé-
seknek köszönhetően – különösen az airlED 
projekt szakmai eredményeire alapozva – új 
kooperációs projekt megvalósítását kezdemé-
nyezte a liszt Ferenc nemzetközi Repülőtérrel 
összefüggő helyi (kerületi) gazdasági és közle-
kedési problémák hosszú távon is fenntartha-
tó, intelligens megoldása érdekében. 

A közvetlen brüsszeli finanszírozású 
Interreg central Europe közép-európai prog-
ram keretében az önkormányzat a lAirA pro-
jekt vezető partnereként tíz projektpartnerrel, 
illetve öt támogató partnerrel a repülőterek 
földi megközelíthetőségének kérdéskörét ta-

nulmányozza, különös tekintettel a szén-dio-
xid-kibocsátás csökkentésére. A program 56 
millió utast és 39 ezer repülőtéri dolgozót érint 
Budapesten, Bécsben, Varsóban, Bolognában, 
Stuttgartban, Dubrovnikban és Poznańban, 
vagyis a partnerországokban. 

A projekt a jó gyakorlatok gyűjtésével, hely-
zetfeltárással indul. Ennek során megvizsgál-
ják, hogy egy adott repülőteret az utasok és az 
ott dolgozók miként, milyen közlekedési esz-
közökkel közelítenek meg, vagyis feltérképezik 
a repülőtér elérésével kapcsolatos utazási szo-
kásokat. Ezt az interaktív megoldásokat tar-
talmazó akcióterv kidolgozása követi, annak 
megvizsgálása, milyen eredményt hozhatná-
nak többek között az olyan új, okos megoldá-

sok, mint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
vagy teljesen elektromos közlekedési módok, 
a telekocsik vagy éppen a légi és a vasúti köz-
lekedés szorosabb összefonása, multimodális 
közlekedési csomópontok kialakítása. A 
XVIII. kerületben élő repülőtéri dolgozók ese-
tében megvizsgálják a gyalogos, sétaúton vagy 
bicikliúton való munkába járás lehetőségét 
is. A projekt során kialakuló jó gyakorlatok 
átadhatók más uniós országoknak, illetve az 
eredmények mintegy makroregionális szinten 
„becsatornázódnak” majd a Duna régió uniós 
stratégiájába.    

Ehhez a projekthez csak a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentésének céljában kapcsolódik 
a másik, ugyancsak brüsszeli kiírású uniós 
projekt, az ecentral, amely inspirálja és egyben 
támogatja a közszféra szereplőit és érdekeltjeit 
a közép-európai régióban újonnan bevezetett, 
közel nulla energiaigényű épületek, az úgyne-
vezett passzív házak előnyeinek megismeré-
sében és elterjesztésében, a kívánt fejlesztések 
előkészítésében, valamint a megvalósításhoz 
szükséges, optimális finanszírozási lehetősé-
gek feltérképezésében. Az önkormányzat az 
Energiaklubbal vesz részt a pályázat megvaló-
sításában, a kerületi lakosság széles körű bevo-
násával.

A két uniós projekt számos haszonnal jár 
majd az önkormányzat számára. Egyrészt a 
megvalósításuk során egyre ismertebbé válik 
a tevékenysége nemzetközi szinten is, miköz-
ben a résztvevők szaktudása is nagymérték-
ben gyarapszik. A programokban való sikeres 
szereplés másrészt a további nemzetközi pro-
jektekben való részvételhez is hozzájárulhat. 
Az igazi nyertesek azonban minden kétséget 
kizáróan maguk a kerületi lakosok, akik a ké-
sőbbiekben megvalósuló beruházások haszon-
élvezői lehetnek.

 Ê barcs endre 

lAirA és ecentral
Két uniós projektben vállalt szerepet az önkormányzat

az érintettek a repülőtéri együttműködés kibővítését szerződéssel pecsételték meg 

Helyismeretet ad
a történeti pont
Az első kerülettörténeti pontot avatták fel jú-
nius 20-án a tünde utcában. A Xviii. kerület 
legmagasabb pontján kialakított emlékpark 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén fellelt ha-
tárkövek méltó helyen történő összegyűjtését 
szolgálja. Eddig négy darab több száz éves ha-
tárkövet helyeztek el itt.

– A köveknek nem ez az eredeti helyük, az idők folya-
mán többször is mozgatták őket, ezért is gondoltuk, 
hogy gyűjtsük össze és mutassuk be ezeket egy helyen. A 
török hódoltságot követően e kövek segítségével próbált 
meg Pest városa úrrá lenni a rendezetlen birtokviszony-
okon. A határkövek számítottak fix pontoknak, hozzájuk 
képest határozták meg a birtokokat – mondta el a törté-
neti pont átadásán Dömötör István alpolgármester.

Az emlékhelyen lévő tablókon helytörténeti érdekes-
ségek olvashatók. Erzsébet-Bélatelep történelme is gaz-
dag eseményekben. Amint azt Dömötör István is emlí-
tette, az 1848–49-es szabadságharc során itt zajlott egy 
kevéssé közismert elterelő hadművelet, az úgynevezett 
kőhídi csata, de az első és a második világháborúban is 
folytak errefelé hadműveletek.

A történelem mellett a szomszédos erdő növény- és 
állatvilágáról is találhat rövid leírást az, aki ellátogat a 
Tünde, a Frangepán és az Álmos utca találkozásához. Az 
önkormányzat tervei között szerepel több hasonló törté-
neti pont létrehozása, hogy a XVIII. kerületben élők job-
ban megismerhessék lakóhelyük múltját.

Ê p. a.

A repülés tekinthető az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágnak a világon, 
ezért a repülőterek fenntartható működéséhez mélyreható vizsgálatokra és 
a nemzetközi tapasztalatokon alapuló ismeretekre van szükség. A repterek-
kel összefüggő integrált gazdaságfejlesztés hatalmas kihívást jelent: az ennek 
való megfeleléshez szükség van a feladatok funkcionális felosztására a köze-
lükben található városok, városrészek, kerületek és helységek között, valamint 
az együttműködés erősítésére az érintettek – mindenekelőtt az önkormányza-
tok, fejlesztési ügynökségek, magáncégek – között.
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6 Egy régi szakma éled újjá az erdőgondnokság létrehozásávalKözélet

�Az önkormányzat 
különösen fontos fel-
adatának tartja, hogy 

védje és óvja a XViii. kerü-
let közigazgatási határán 
belül elhelyezkedő erdők 
és zöldterületek természe-
ti és környezeti értékeit, 
ügyeljen azok rendjére 
és tisztaságára, valamint 
hogy széles körben nép-
szerűsítése a környezettu-
datos nevelést.

pusKás attIla    

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén há-
rom jelentős erdőterület található, 
s a Péterhalmi, a kapocs utcai és a 
bélatelepi erdőben egyaránt védeni kell 
a rendet és a tisztaságot. Az önkor-
mányzat célja az, hogy a főváros egyik 
legzöldebb kerületének számító város-
részben minél ritkább legyen az illegális 
hulladéklerakás, a rongálás, és hatéko-
nyabbá váljon a helyi erdőgazdálkodá-
si feladatok ellátása. Ennek érdekében 
hozza létre az erdőgondnokságot.

rendet tArtAnAk
Amint azt Dömötör István alpolgár-
mester elmondta, egy régi szakma éled 
újjá az öt főt foglalkoztató gondnokság 
révén.

– Régen erdőkerülőnek hívták ezt a 
foglalkozást. A feladatuk az erdő biz-
tonságának megőrzése, javítása. Ezzel 
együtt olyan karbantartási feladatokat 
is elvégeznek, amelyekre a Pilisi Park-

erdő munkatársainak nem jut idejük. 
nagyon reméljük, hogy a szolgálatba 
álló erdőgondnokok magukénak érzik 
az erdeinket, és szükség esetén ennek 
megfelelően járnak majd el.

Az alpolgármester kiemelte, hogy 
az erdőgondnokság segítségével kezel-
hetőbbé válik a hajléktalankérdés, és 
vissza lehet szorítani az illegális hulla-
déklerakást, a falopást, illetve minden, 

az erdőbe nem való cselekményt, visel-
kedést. 

– Ezek a legfontosabb elvárásaink a 
kollégákkal szemben. Fontos megemlí-
teni, hogy az erdőgondnokoknak nincs 
hatósági jogkörük. Ez tudatos, mert 
nem akartunk olyan terhet rájuk róni, 
amely energiát von el az egyéb felada-
taik elvégzésétől – tette hozzá Dömötör 
István.

egyÜtt tudnAk 
működni
Szükség esetén a hatósági jogkörrel 
rendelkező mezei őrszolgálat, a köz-
terület-felügyelet vagy a rendőrség se-
gíti az erdőgondnokok munkáját. Az 
önkormányzat a lakosság segítségé-
re is számít, hiszen a kerületben élők 
ugyanúgy szembesülnek az erdőket 

érintő problémákkal. Azt kérik, hogy 
jelezzék az önkormányzat ügyfélszol-
gálatán (üllői út 400.), telefonon (296-
1300) vagy e-mailben (uszi@bp18.hu), 
ha bármi oda nem illőt tapasztalnak az 
erdőkben.

MindEnrE
KitErJEdŐ FigyElEM
Az erdőgondnokság 
közhasznú tevékenysé-
get végez. Feladatai közé 
tartozik a hulladék ösz-
szegyűjtése, az erdei utak 
karbantartása, a pihenő-
helyeken a játszóeszközök 
állapotának ellenőrzése, a 
javításuk, a tisztások ka-
szálása, a tűzrakó helyek 
karbantartása, tisztítása 
és rendszeres ellenőrzése. 
A szolgálat figyeli és jelzi 
az illetékes erdészetnek 
az illegális fakivágást és 
az egyéb természetrongá-
lást, ellenőrzi a meglévő 
sorompókat, útelzáró 
eszközöket, és a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel közösen 
részt vesz az erdőfejlesz-
tési munkában.
Emellett a környezettu-
datosságra, a természet 
szeretetére neveléshez is 
hozzájárulnak az erdő-
gondnokok azzal, hogy 
igény esetén erdei sétákat 
vezetnek általános iskolás 
csoportok számára.

FoGJUnk öSSZE
A TERMéSZET VéDElMéBEn!
A szemetelés és a rongálás visszaszorítása nemes cél
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Az elmúlt két évről beszélgettünk 
a Társaság ügyvezető igazgatójával, 
Ferenczy Balázzsal, aki elmondta:

Valóban, szerteágazó tevékenysé-
get folytatunk, mégis sokan úgy vé-
lik, hogy csak a tévéműsorok felvéte-
le, készítése és sugárzása a dolgunk, 
de az önkormányzat képviselő tes-
tületének és főnökünknek, Galgóczy 
Zoltán alpolgármester úrnak a dönté-
sei, kérései, utasításai jelölik ki azt az 
utat, melyen cégünk jár.

nézzük egyenként.
A tévéműsor készítés eleve egy 

sokrétű folyamat, egyaránt készítünk 
stúdiófelvételeket, de a kerület rend-
kívül színes kulturális és közösségi 
életét is dokumentáljuk, ahogy a köz-
intézmények, közoktatási intézmé-
nyek közérdeklődésre számot tartó 
programjait is prezentáljuk a kerület 
lakóinak.

A megvalósult digitális átállásnak 
köszönhetően az összes olyan kerü-
leti háztartásban láthatóak vagyunk, 
ahol az adott szolgáltató digitálisan 
sugározza műsorát, de ahol nem, ott 
se kell aggódni, hiszen minden műso-
runk napi bontásban megtekinthető 
honlapunkon (vi18.hu) és már műkö-
dik a tv18elo.hu honlap is, ahol élőben 
követhető az épp aktuális adásunk. 

Szolgáltatási szerződésünk értel-
mében heti 15 óra saját gyártású mű-
sort készítünk, hétköznapokon 3 óra 
új műsort, amit képújsággal kiegé-
szítve rotálunk, hétvégén ismétlünk.

Ezen felül tavaly készítettünk egy 

62 részes Filmklub névre keresztelt 
helytörténeti dokumentumfilm-so-
rozatot, melyet beillesztettük a TV18 
műsorstruktúrájába, valamint fellel-
hető honlapunkon, és az i-re a pontot 
az tette fel, amikor átadtuk Heilauf 
Zsuzsannának, a kerületi Tomory la-
jos Múzeum vezetőjének, aki a hely-
történeti gyűjtemény részévé tette.

A tévéről talán röviden ennyit, 
mivel mindenképpen beszélnék még 
a kerület számos pontján kihelyezett 
infoportáljainkról, ahol közérdekű 
információk sokaságát zúdítjuk a ke-
rületi lakosokra. 

A két nagy kerületi rendelőben ki-
helyeztünk minden szinten legalább 
egyet, de a művelődési házakban és a 
lőrinc Piacon is több található.

Honlapunk összegzi a kerületi kul-
turális lehetőségeket, felületet biztosít 
közérdekű információk megjeleníté-
sére, de saját tartalmakat is találhat a 
nézelődő, ahogy belehallgathat a min-
dig aktuális online rádióadásba, és 
visszanézheti a TV18 összes adását. 

Ha pedig alkalmazás formájában 
szeretné okostelefonján vagy tabletjén 
egy gombnyomással elérni mindeze-
ket, akkor a honlapon megszokott, 
megkedvelt, könnyen átlátható és ke-
zelhető formátumot találja. Alkalma-
zásunk természetesen minden plat-
formra elérhető és ingyenes.

Ahogy ingyenes minden műsor-
estünk is, amelyeket heti rendsze-
rességgel prezentálunk. Tavaly több, 
mint hetvenet, idén megcéloztuk 

a százat. közművelődési intézmé-
nyekben, nyugdíjas klubokban és a 
Városinfó18 Rendezvénycentrumban 
egyaránt. A VI18Rc-ban klubestek-
kel is találkozhat az érdeklődő, lé-
lekklub, Történelemklub, könyvklub, 
Sportklub, Zeneklub egyaránt segíti 
az esszenciális kultúra prezentálását. 

Igyekszünk kerületi és országosan 
ismert művészeket is elhívni, min-
den műfajból, kisebb kamarajellegű, 
színházi előadásokon, monodrá-
mákon, irodalmi esteken keresztül 
olyan kerületspecifikus együttműkö-
désekig, mint a Dohnányi café, me-
lyet a Dohnányi Ernő Zeneiskolával 
kötöttünk, és melynek keretében a 
zeneiskola fiatal növendékei kapnak 
fellépési lehetőséget, a kerületi lako-
sok pedig egy klasszikus zenei szóra-
kozást. 

De teljesen műfaj-függetlenek va-
gyunk, volt már opera, operett, régi 
zene, mainstream popzene, hip-hop 
műsorest és olasz dalok, francia san-
zonok egyaránt.

két fontos kritériumnak felelünk 
meg mindenkor, egyrészt minden 
programunk ingyenes, másrészt cé-
lunk tartalmas, értékes produkciókat 
megvalósítani, természetesen a láto-
gatói visszajelzések és Galgóczy al-
polgármester úr szakszerű és törődő 
utasításai figyelembevételével.

Röviden ennyi.
A jövőről pedig annyit, hogy az 

elmúlt két évben megkezdett úton 
megyünk tovább, de igyekszünk fej-
lődni, fejleszteni, színesebbek, infor-
matívabbak, szórakoztatóbbak lenni. 

nonprofit társaságként mi a nézői, 
látogatói elégedettségből profitálunk, 
és szeretnénk ebből minél többet be-
gyűjteni.

Ê (x)

kERülETI SIkERTöRTénET – 
VÁRoSInFó18 nonPRoFIT kFT. 
Két éve, hogy a kerületi Önkormányzat megalapította a városinfó18 
nonprofit Kft.-t. A céget, mely a tv18-at, a kerületi televízió műsorait 
készíti, sugározza, de ezen felül műsorestek szervezése, honlapok, 
alkalmazás, internetes rádió, információs portálok üzemeltetése is 
a társaság tevékenységei közé tartozik, de a nagy sikerű KEoP-
kiadványt is ők készítették.

Vigyázz a Vörös 
kakassal!
A Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezése sze-
rint a nagy hőség, a szárazság miatt tilos szabad téren tüzet 
gyújtani. A tilalom visszavonásig van érvényben.

A jó idő arra csábít, hogy a szabadba vonuljunk, és a családdal vagy a ba-
rátokkal együtt bográcsban vagy nyárson készítsük el az ebédünket. Ezzel 
nincs is baj, ha az ember ezt a saját kertjében, egy szakszerűen kialakí-
tott tűzrakó helyen, a megfelelő biztonsági előírások betartásával teszi. 
Ha vízparton vagy erdőben támad kedvünk elkészíteni az ebédünket, az 
akár törvénybe is ütközhet. Figyelmeztető az a tény, hogy a magyarországi 
erdőtüzek 99 százaléka (!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt 
keletkezik.

A klímaváltozás következtében a korábbiaknál forróbb nyarakon a 
tüzek terjedési sebessége és intenzitása jelentősen megnőhet. Így eseten-
ként jóval nehezebb azokat eloltani, és jóval nagyobb területet érinthet-
nek, mint régebben. Mindennek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni 
védelme kiemelten fontos mind az erdőgazdálkodás, mind a tűzvédelem 
szempontjából.

Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, vala-
mint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ideértendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, 
a vasút és közút menti fásítások, s tilos a parlag- és gazégetés is.

Ugyanakkor az erdőgazdálkodók a parkerdők területén állandó és 
biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani a turistáknak. A kijelölt 
tűzrakó helyet az erdőgazdálkodók kötelessége karbantartani, és arról is 
gondoskodniuk kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos felté-
telek biztosítottak legyenek.

Amikor nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, az alábbi szabályok betar-
tásával tüzet lehet rakni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét 
meg kell tisztítani a tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, fa-
ágaktól. Soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki 
nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna 
a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására al-
kalmas anyag, eszköz (például víz, homok, lapát). Amint nincs szükség 
a tűzre, gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban 
elaludt, s távozás előtt lehetőleg földet kell szórni a hamura.

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdő-
gazdálkodó vagy az erdőtulajdonos írásbeli engedélyével rendelkező sze-
mély jogosult. nagyon fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási tevékeny-
ség keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 
minősül, s azt 24 órával a megkezdése előtt be kell jelenteni az illetékes 
tűzoltóságnak. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a ki-
épített tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi ható-
ság engedélye is szükséges.

Ê városkép
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Aranyosan 
csillogó 
elismerés
Az Arany János születésének 200. évfor-
dulója alkalmából általános iskolásoknak 
szervezett komplex levelezős vetélkedő 
díjkiosztó ünnepségének adott otthont a 
Kondor Béla Közösségi ház május 30-án.

Az önkormányzat támogatásával Kalmárné 
Takács Erzsébet, a kerületi magyar munkakö-
zösség vezetője hirdette meg az Arany János 
költőről, a magyar irodalom egyik legismertebb 
és legjelentősebb alakjáról szóló komplex leve-
lezős versenyt a helyi általános iskolásoknak.  
A megmérettetésen 13 iskola 44 csapata, mint-
egy 170 tanuló vett részt. A vetélkedőn külön-
böző izgalmas feladatok voltak, mint például: 
Budapesten hol lakott Arany János? A költőnek 
hol van emléktáblája, szobra? Mely kerületek-
ben található Arany János utca? Hol van a köl-
tőről elnevezett iskola a fővárosban?  Továbbá a 
diákoknak fel kellett ismerniük Arany térkép-
vázlatát a Margit-szigetről, akárcsak a sírja mel-
lett álló fákat.  

A feladatok között szerepelt rajzillusztrá-
ció, Arany-idézetek forrásának meghatáro-
zása, a költőről készült képzőművészeti al-
kotások felismerése. A versenyzők diasort is 
összeállíthattak Arany Jánossal kapcsolato-
san, és pluszpontért budapesti emlékhelye-
ket fotózhattak, rejtvényeket készíthettek.  
A maximális 135 pontból 32 csapat szer-
zett száznál többet, sőt az egyik 150 pon-
tot ért el, mert a kötelezőn kívül min-
den szorgalmi feladatot is elkészített.  
A díjkiosztó ünnepségen Galgóczy Zoltán al-
polgármester köszöntőt mondott, s gratu-
lált a diákoknak, hogy nagy érdeklődést ta-
núsítottak Arany János munkássága iránt.  
Az alpolgármester és – a külső-pesti Tankerüle-
ti központ képviseletében – Juhászné Barka Be-
atrix elismerő oklevelet és ajándékot adott át a 
6 arany-, 11 ezüst- és 15 bronzérmes csapatnak.  
Az ünnepségen a kondor iskola 5. osztályos 
tanulói nagy sikerrel adták elő A bajusz című 
Arany-versből készült produkciót. (A felkészí-
tő tanáruk Radó Gabriella volt.) A teremben 
folyamatosan látható volt a pályamunkákból 
összeállított diasor, az előtérben pedig a rajzos 
pályamunkákat tekinthettük meg.

Ê F. e.

Akik szeretik 
az állatokat
Ó, azok a csodálatos állatok! címmel 
hirdetett rajzpályázatot a kerületi óvo-
dásoknak a Pestszentimrei Könyvtár. A 
legügyesebb kis alkotók június 9-én ve-
hették át a díjakat.

Bizonyára számos kisgyermek találkozott már 
Telegdi Ágnes írónő ó, azok a csodálatos állatok! 
című könyvsorozatával. Ezt a feltételezést az su-
gallja, hogy a Pestszentimrei könyvtár által ezzel 
a címmel meghirdetett rajzversenyre sok óvodás 
készített remekebbnél remekebb alkotásokat. 
– Fölöttébb nívós volt a mezőny, többen nagyon 
különleges technikával készítették el a műveiket 
– mondta Fodor Beatrix, a könyvtár vezetője, 
aki különleges figyelmet fordít a legfiatalabb 
korosztályra, játékos vetélkedők, bábelőadások, 
mesefelolvasások és rajzversenyek szervezésé-
vel teszi még élvezetesebbé az ott töltött időt. 
A megmérettetésre a csemete, a Gyöngyszem, a 
Hétszínvirág, a liliomkert, a nefelejcs, a nap-
sugár, a napvirág, a Zöld liget, a Varázsfelhő 
és a Vándor óvoda apróságai küldték be a raj-
zaikat. 

A legügyesebbeknek Fodor Beatrix és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester adta át a díja-
kat. 

Az alpolgármester elismeréssel szólt a tehet-
séges kisgyerekekről, és megköszönte a könyv-
tárnak a verseny megszervezését.

 – örülök, hogy ilyen színvonalas, szép könyv-
tárat sikerült létrehozni, és annak is, hogy ennyi-
re megnövekedett a látogatottsága – tette hozzá.  
A díjazott rajzokat kitették a könyvtár faliújság-
jára.

Ê F. e. 

Hetvenkedő idő
idősebb korban egy-egy kerek születés-
napi évforduló alkalmából hajlamosak 
vagyunk a fejünkhöz kapni és azon elmél-
kedni, milyen gyorsan múlik is az idő. A 
Zila Kávéházban a Krúdy gyula irodalmi 
Kör rendezvényén június 15-én azonban 
más okai voltak a meglepődésünknek.

A kávéház falain igényes festmények kiállítása, 
az asztalon a bemutatásra váró új verseskötet és 
emellett születésnapi köszöntés is része volt a 
rendezvénynek. Mindez egy kiváló művészven-
dég, Tóth-Hekkel Arany munkáját dicsérte. 

A festőművész, költő Seregélyesen született 
1947-ben egy ötgyermekes család elsőszülött-
jeként. Saját bevallása szerint már gyermekko-
rában belekóstolt a festészetbe, a vers- és mese-
írásba, sőt tanult hegedülni, énekelni is, ám a 
szülei nem tudták vállalni a taníttatás költségeit. 
A nyugdíjazásáig hivatalnokként dolgozott. Ezt 
követően, 2004-től mindent bepótolt, verseket, 
prózai műveket írt, s festett és festett. 

Gazdag munkásságát Király Lajos költő, 
műfordító, a krúdy Gyula Irodalmi kör elnö-
ke mutatta be. Ezután részletek hangzottak el 
a frissen megjelent Hetvenkedő idő című ver-
seskötetből Ujvári Ferenc költő, előadóművész, 
Sárközi Imre előadóművész, Zsuzsa Mihály köl-
tő, zeneszerző, színművész és a szerző tolmá-
csolásában. Az ünnepi alkalomra Seregélyesről 
is érkezett egy kis csapat polgármesterük veze-
tésével. 

Az irodalmi kör előadásainak szerves része 
az igényes zenei darabok bemutatása. Így tör-
tént ez most is, nem is akármilyen szereplőkkel: 
Dévai Nagy Kamilla liszt Ferenc-díjas előadó-
művész, érdemes művész és Erdősi lldikó költő, 
zeneíró, előadóművész lépett fel. 

A délutáni irodalmi műsor sikeréhez elen-
gedhetetlen volt Kanizsa József krúdy-érmes 
író-költőnek, a Magyar kultúra lovagjának 
szervezői munkája is.

Ê gönczöl a.

Emi néni elment 
dimity Antalnét, a Xviii. kerületi szerb 
nemzetiségi Önkormányzat elnökét jú-
nius 1-jén kísérték utolsó útjára a szent-
endrei szerb ortodox temetőben.  

Dimity Antalné, Emi néni kicsi, törékeny asszony 
volt, akiről – ismerve az aktivitását – senki sem 
gondolta volna, hogy már a kilencvenes éveit ta-
possa. Magyarcsanádon született, de több mint 
65 évig élt Pestszentlőrincen. Itt nevelték fel a 
férjével – aki szintén szerb származású volt – 
három fiúgyermeküket. 

A kezdetektől tagja volt az 1998-ban megala-
kult XVIII. kerületi Szerb nemzetiségi önkor-
mányzatnak. Az elnöki tisztet 2006-tól az élete 
végéig töltötte be. 

Emi néni fáradságot nem ismerve tartotta 
össze, aktivizálta a közösséget, amely kis számú 
szerb származású lakosokból és ötven-hatvan, a 
szerb kultúra iránt érdeklődő emberből tevődött 
össze.  

Példaértékűen vette ki a részét a szerb nyelv 
ápolásából, a kulturális és a gasztronómiai ha-
gyományok őrzéséből, megosztásából a helyi 
lakosokkal, a baráti kapcsolatok fenntartásából 
és fejlesztéséből a többi kerületi nemzetiségi ön-
kormányzattal. 

Idős kora és egyre súlyosbodó betegsége elle-
nére rendkívül tevékeny volt az utolsó hónapok-
ban is. 

1958-tól aktív tagja volt a Magyar Vö-
röskereszt XVIII. kerületi szervezetének is 
Ganzkertvárosban.  

Dimity Antalné május 24-én, 94 éves korában 
hunyt el. Június 1-jén a szentendrei Belgrád-szé-
kesegyházban mondott gyászmise után a szerb 
ortodox temetőben helyezték végső nyugalomra. 
A XVIII. kerületi Szerb nemzetiségi önkor-
mányzat elnökét Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata saját halottjának tekintette.

Ê F. e.

Elhunyt  
dr. Sallay éva
Türelemmel viselt hosszú betegség után június 
5-én elhunyt dr. Sallay éva tiszti főorvos. Több 
mint 40 évig élt a kerületben, és a munkája is 
ide kötötte, hiszen a XVIII. kerületi köjál mun-
katársaként szolgálta a helyi közegészségügyet.

Tevékenységét 2002-ben a Gondoskodás az 
emberért kategóriában „A kerület büszkeségei” 
minősítéssel ismerte el az önkormányzat.

nagyon fontos volt számára a hivatása, az itt 
élő emberekért végzett munka, nyugdíjba vo-
nulása után is számos élményt, emléket osztott 
meg a szeretteivel.

Sallay éva 80 éves volt. 

Háromnyelvű felirat került Tusnádfürdő új vá-
rosházájára a 19. Tusnádfürdő napok keretében. 
Primărie – Városháza – Townhall – hirdeti a ro-
mán, magyar és angol nyelvű jelzés. Mindennek 
gyakorlati és szimbolikus jelentősége is van.

– Román közigazgatási területen magyar több-
ségű városról van szó – magyarázta Ughy Attila 
polgármester, aki Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
képviseletében részt vett a székely testvérváros 
ünnepségén. – Ugyanakkor, mivel Tusnádfürdő 
népszerű fürdőváros, amelynek bevételei jelen-
tős részét a nemzetközi turizmus adja, fontos 
volt gesztus tenni a külföldi vendégek felé is. A 
háromnyelvű feliratozás a gyakorlati okokon túl 
a város küldetését is meghatározza.

Ughy Attila nem csupán szemlélődő ven-
dégként volt jelen a ceremónián. Az olt menti 
kisváros a XVIII. kerület legrégebbi testvér-
települései közé tartozik, ráadásul igen aktív 

és gyümölcsöző a kapcsolata Pestszentlőrinc-
Pestszentimrével: diák-csereüdülések, közös ün-
neplések, felnőtt csoportok utazása, kulturális 
találkozók és sok más érdekes program jellemzi 
a két közös évtizedet. Albert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere és Ughy Attila most nyilatkozat-
ban fejezte ki, hogy az általuk képviselt települé-
sek a továbbiakban is együtt kívánnak működ-
ni.

– Szükséges időnként summázni az addig 
történteket – fogalmazott Ughy Attila. – Ez volt 
a jelentősége a mostani találkozónak is: össze-
geztük, ami 1997, még inkább 2010 óta történt, 
és a szerződés megújításával jeleztük, hogy ba-
rátságunk szilárd.

kerületünk küldöttsége nem üres kézzel ér-
kezett: egy utcai pihenőpadot és egy órát ado-
mányozott az új városházának.

Ê K. gy.

A horvát, a szlovén és a szerb nemzetiség 1994 
előtt a Magyarországi Délszlávok Demokratikus 
Szövetségének a tagja volt. A helyi horvát önkor-
mányzat 1995-ben alakult meg, a szlovén, a szerb 
és a bolgár 1998 óta van jelen a kerületben. A 
három nemzetiség 1998-tól együtt ünnepeli meg 
a nőnapot, és 2008-ban a horvát önkormány-
zat javasolta, hogy Déli szlávok kulturális napja 
címmel közösen tartson rendezvényt a horvát, a 
szerb és a szlovén önkormányzat. A kezdeménye-
zéshez a bolgárok is csatlakoztak. (A délszlávok 
közé csak a volt Jugoszlávia részét képező szerb, 
horvát és szlovén nemzetiség tartozik bele, a déli 
szlávok közé viszont a bolgár is.) 

– Immár tizedik alkalommal rendezzük meg a 
Déli szlávok kulturális napját a Bókay-kertben – 

mondta Marelyin János Pálné (Marika), a XVIII. 
kerületi Horvát nemzetiségi önkormányzat el-
nöke.  – A jubileumi ünnepségen sajnos csupán 
a horvát nemzetiség képviselteti magát. Ugyanis 
nemrégiben hunyt el a helyi szerb nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke, Dimity Antalné, Emi 
néni, s a bolgár nemzetiség sem tud részt venni. 
A legutóbbi nemzetiségi önkormányzati választás 
alkalmával nem alakult a szlovén önkormányzat, 
de azért meghívtuk a szlovénokat is, ám végül 
lemondták a programot. Azonban mindenki, aki 
eljött, nagyon jól érzi magát, találkozott ismerő-
sökkel, s jókat beszélgetnek. A kellemes hangu-
lathoz a Tököli Délszláv Táncegyüttes és a kolo 
zenekar is hozzájárul. 

Ê F. e.

Régi barátunk: Tusnádfürdő
Két fontos esemény történt június 15-én a székelyföldi testvérvárosban, tusnádfürdőn: 
új városházát avattak, s ugyanakkor a két polgármester megerősítette, hogy a több 
mint húsz éve tartó együttműködés folytatódik.

Déli szlávok napja
A kerületi déli szlávok kulturális napját idén június 17-én tartották a Bókay-kertben. 

Kultúra
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�Húszéves, és máris 
három nyelven be-
szél. mégsem erre a 

legbüszkébb, hanem köz-
vetlen, derűs természeté-
re, amely szerinte eszköz 
arra, hogy az ember jót 
tegyen. A pestszentimrei 
Viczián Viktória lett a miss 
World Hungary második 
helyezettje, aki a közön-
ség szavazatai alapján az 
első helyen végzett.

KeréKgyártó györgy   

népes rajongótábor követte a televízi-
óban és a közösségi oldalakon egy fia-
tal pestszentimrei lány, Viczián Viktó-
ria szereplését. A mindössze húszéves 
hölgy komoly erőpróbának feszült neki: 
a Miss World Hungary legjobbja sze-
retett volna lenni, és ezt az eredményt 
majdnem el is érte. A hivatalos döntés 
szerint a június 18-i döntőben ő lett az 
első udvarhölgy. Ez a cím a második 
helyen végző versenyzőnek jár, de aki 
ismeri őt, tudja, okkal jegyezte meg egy 
rajongója a hivatalos Facebook-oldalán: 
„nekem Viki a királynő.”

Hit éS SzéPSégiPAr 
– Mi mindig is pestszentimreiek vol-
tunk. Születésem óta itt élek – mondta 
a Városképnek az első udvarhölgy, aki 
az iskoláit is itt kezdte. Általánosba a 
Szenczi Molnár Albert Református Ál-
talános Iskolába járt, innen a leöwey 
klára Gimnáziumba felvételizett, majd 
a Budapesti Metropolitan Egyetem 
hallgatója lett. kérdésünkre, hogy egy 
református iskola világa hogyan egyez-
tethető össze a szépségiparéval, határo-
zottan válaszolt:

– Vallásos emberként is lehet érvé-
nyesülni ebben a világban, erre éppen 
az én példám a bizonyíték – mondta. 
– A szüleim mindig arra tanítottak, és 
ezt az iskolai nevelés is megerősítette, 
hogy akkor élek helyesen, ha meg tu-
dom őrizni a saját értékeimet. Ez fontos 
útravaló számomra, törekszem arra, 
hogy így legyen.

A szülők véleménye egyébként dön-
tően befolyásolta Viki pályáját, nekik 

köszönheti azt is, hogy kedvet kapott a 
szépségversenyhez.

– nagyon sokszor hallottam a szüle-
im dicséreteiben, hogy szép vagyok. Ez 
engem büszkeséggel töltött el, örülök, 
hogy ilyen biztatást kaptam – árulta el.

Ami pedig a néhány sorral fentebb 
említett értékeket illeti, bár Viki szor-
galmas, határozott elképzelésekkel 
rendelkezik a jövőjére vonatkozólag, 
és három nyelvből van már vizsgája 
(angolból felső-, németből közép-, spa-

nyolból alapfokú), nem ezekre az eré-
nyeire a legbüszkébb.

– közvetlen természet vagyok, de-
rűs alkat, és jól kommunikálok – be-
szélt önmagáról. – kíváncsi vagyok az 
emberekre, nyitott vagyok, fontosnak 

tartom a kommunikációt, ezért törek-
szem minél több nyelv megtanulására 
is. Erre vagyok büszke. Azért, mert a 
közvetlenséget, a derűt jóra lehet hasz-
nálni. Ha szót tudunk érteni egymás-
sal, ha kíváncsiak vagyunk egymásra, 
abból remek dolgok születhetnek.

irány A nAgyVilág!
Az első udvarhölgyi eredménnyel több-
éves munka gyümölcse érett be. Viki 
2015-ben szerzett már tapasztalatokat 
a Miss World Hungaryn, tavaly pedig 
elsősorban azért indult a Miss Balaton 
megmérettetésen, hogy az idei verseny-
re továbbiakat szerezzen. A kérdés: ho-
gyan tovább?

– A rövid távú célom az, hogy a Miss 
Earth versenyen helyezést érjek el. Ez 
eddig magyar lánynak még nem sike-
rült. A középtávú tervek között termé-
szetesen az egyetem befejezése szerepel. 
Ami pedig a pályámat illeti: mindig is 
volt énekhangom, de ezen a versenyen 
nyílt lehetőségem arra, hogy ezt nagy 
közönség előtt is megmutassam. Vá-
gyom az éneklésre, az énekesi felada-
tokra. és persze szívesen folytatom a 
modellkedést, érdekel a műsorvezetés 
és a színészet is. Szóval, rengeteg min-
den vár még rám.

„A szüleim mindig arra 
tanítottak, és ezt az iskolai 
nevelés is megerősítette, 
hogy akkor élek helyesen, 
ha meg tudom őrizni a saját 
értékeimet. Ez fontos útravaló 
számomra, törekszem arra, 
hogy így legyen.” 

A nyIToTTSÁGoT JóRA 
lEHET HASZnÁlnI
Pestszentimrei lány a Miss World Hungary első udvarhölgye

 

csodálatos színek 
nemcsics Antal festőművész, egyetemi tanár, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára 90. szü-
letésnapja alkalmából szín, művészet, tudomány 
címmel nyílt életműkiállítás június 20-án a Kondor 
Béla Közösségi házban. 

„kisdiákkoromban a pápai nagytemplom Maulbertsch-freskói 
ejtettek ámulatba. Bámultam a zöldek, kékek, sárgák csodálatos 
harmóniáját. Ekkor határoztam el, hogy a templomok festője 
leszek” – fogalmazott egy korábbi beszélgetésünk alkalmával a 
pápai születésű, de kerületünkben élő Nemcsics Antal festőmű-
vész, egyetemi tanár.  

Szőnyi István freskóosztályában tanult a képzőművészeti Fő-
iskolán, 1950-ben diplomázott. Mivel tanári diplomát is szerzett, 
kisegítő tanárként dolgozott többek között a kerületben, s 1951-
től a Budapesti Műszaki Egyetem rajz tanszékén kockológiát 
és alakrajzot, majd színdinamikát tanított. Színelméleti kuta-
tásai keretében azt vizsgálta, miként lehet a környezetünket a 
színekkel emberibbé formálni. Az általa kidolgozott coloroid 
színrendszer alapján városképi együttesek, középületek színeit 
tervezte meg. nevéhez fűződnek többek között a Várnegyed, a 
liszt Ferenc repülőtér és a 3-as metró színtervei. 

Ugyanakkor a képzőművészettől sem szakadt el, számos 
mozaikot, falképet, színes üvegablakot készített középületekbe, 
egyéb művei pedig megtalálhatók hazai és külföldi múzeumok-
ban és magángyűjteményekben.  Több mint száz tudományos 
publikációt és könyvet írt, köztük a colour Dynamics címűt, 
amelyet a világ sok egyetemén tankönyvként használnak. 

kerületiként több, korábban egyhangú havanna-lakótelepi és 
egy Szent lőrinc-lakótelepi tízemeletes épület színterveit alkotta 
meg. A Fogaras utcai kápolna számára is készített színes üveg-
ablakokat, amelyek ma a pápai Esterházy-kastélyban tekinthetők 
meg, ahol 2015-ben nemcsics Antal festői, színtervezői és szín-
kutatói munkássága előtt tisztelgő állandó kiállítás nyílt.  

A Szín, művészet, tudomány címmel rendezett életműkiállítás 
megnyitóján Ughy Attila polgármester meleg szavakkal üdvözöl-
te az ünnepeltet, majd Feledy Balázs művészeti író méltatta a 
művész munkásságát.  

nemcsics Antal 90. születésnapja alkalmából a polgármester 
a miniszterelnök által aláírt emléklapot nyújtott át, s Kőszegi Já-
nos önkormányzati képviselővel együtt az önkormányzat nevé-
ben köszöntötte őt. Ezt követően neves tudósok, a Magyar Tudo- neves tudósok, a Magyar Tudo-neves tudósok, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tagjai, színdinamikai szakemberek, építészek, 
művészek elismeréssel beszéltek nemcsics Antal életpályájáról.  
Az eseményen bemutatták a kiállítással azonos című könyvet is.  
A megnyitón a nemcsics család működött közre, énekkel és ci-
terával. 

A kondor Béla közösségi Ház és a Tomory lajos Múzeum 
szervezésében rendezett tárlat július 9-ig tekinthető meg.

Ê Fülep erzsébet 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Nem könnyű a világot megismerni, pláne, ha anyu-
ka folyamatosan a világhálón lóg, de nem baj, mert 
ha minden háromévesnek lesz majd önálló mobilja, 
legalább felhívhatja a mellette ülő mamáját!

Ebben a korban (életkort értek alatta, de persze az sem tévedne nagyot, aki a korszakra gondolna, 
amelyben most élünk) jól teszi az ember, ha csínján bánik az általánosításokkal meg a végletes 
megállapításokkal. leginkább óvakodjunk az összehasonlításokkal, a „bezzeg az én időmben” meg 
egyenesen kerülendő! én legalábbis tudatosan vigyázok arra, nehogy az (öreg) emberre leselkedő 

efféle csapdák valamelyikébe beleessek. Mióta érett (khm) korba értem (idejét sem tudom már, mikor), az 
egészséges önvédelem és a hosszú élet alapvetésének tartom a felesleges ítélkezés izgalmainak kerülését. Jól 
tesszük, ha belátjuk: az élet folyamatos megújulás, és nemcsak biológiai értelemben, hanem úgy általában is. 
Azt nem mondom, hogy könnyű lépést tartani ezekkel a… megújulásokkal, már úgy értem, lelkileg, de ne 
akarjunk úgy tenni, mintha véleményünkkel, érzelmeinkkel befolyásolni tudnánk a „dolgok menetét”. (ne 
legyintsetek, hogy ez egy öregasszony opportunizmusa – nyugodtan nevezhetjük akár bölcsességnek is.)
legalább két óra hosszat ültem a napokban egy fiatal család asztala mellett – úgy értve, hogy a szomszédos 
asztalnál, egy vendéglőben. Az aranyos kis unokahúgomék hívtak meg. nem akarnálak azzal untatni tite-
ket, hogy ilyesmit „saját erőforrásból” nemigen engedhetek meg magamnak, már persze üldögélést igen… 
nagyon aranyos fiatalok voltak, a rövidnadrágos apuka tologatta a gőgicsélő csecsemőt a babakocsiban, oly-
kor-olykor visszatérve belekortyolni a korsó sörébe (belga sörök – mesélhetnék –, na persze az árak is!), az 
anyukára maradt a hároméves forma tündéri szöszke kislány. Először belefeledkeztem a kedves látványba. 
Fiatalság, család, gyerekek – kell ennél több?! Már jó ideje legeltettem rajtuk a szememet, amikor feltűnt 
valami.
A csend.
Ezt a csendet nem volt könnyű észrevenni, hiszen a söröző amúgy meglehetősen tele volt, jó forgalom, tálak, 
sörök, egyéb italok, a szokásos alapzajjal. A csend ilyen háttérben csak fokozatosan hívja fel magára a figyel-
met.
Már vagy félórája ülünk itt, és ez a kislány még meg sem szólalt! Jé, vajon miért nem? Pedig amúgy „igazi” 
gyerek! Fészkelődik a széken, elfekszik, felül, lecsúszik, megfordul – ahogy az egy háromévestől elvárható.
De… nem nyafog! nem kérdez semmit. nem rángatja az anyuka kezét, sem az apuka ingét (amikor néha 
visszatér a kistestvérkével), nem. 
Elvan magában. ül. nézelődik. néha az ujjait számolgatja (szerintem megvan mind a tíz, biztosan örül 
neki). nem okoz gondot anyunak. 
Persze anyu nem is örülne, ha okozna, hiszen akkor fel kellene emelnie szemét az okostelefonjáról. Mert-
hogy egy olyat szorongat a kezében. Ujjaival bámulatos ügyességgel zongorázik rajta. Ír valamit, aztán néz. 
Ő sem beszél. csak ír és néz. (olvas, gondolom én, pedig akár filmet is nézhet.) 
Anyuka nem látszik többnek huszonháromnál, ő már készen kapta ezt a technikát, amire mi még annyira 
rácsodálkoztunk annak idején. Ez az élete része, olyan, mint a levegő vagy a víz, vagy az étel. család? Gye-
rek? nyilván utóbbi is, hiszen (láthatóan) van neki.
és a kislánya életének is része, ez is látható. 
Anyuka a telefonjával van, ilyenkor nem szabad zavarni. és nem is zavarja. Így tanulta, így nő fel. 
Hamarosan majd neki is lesz telefonja, és akkor majd felhívhatja anyut, ha valamit szeretne tőle kérdezni. 
ülnek majd egymás mellett, és telefonálnak. na persze, ha tudnak még beszélni. 

Nemcsak a szülei büszkék viczián viktóriára, hanem ő is a tőlük tanultakra 
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�Új elnevezést kap a 
Szeptemberi kóstoló 
néven ismertté vált 

XViii. kerületi őszi gaszt-
ronómiai fesztivál. Az 
esemény otthonára utaló 
bókay-kerti napok ren-
dezvénysorozat a tervek 
szerint a jövőben több 
kerületi programot foglal 
majd magába. Az idén 
szeptember 8–9-én zajló 
esemény alcíme Csülök-
fesztivál lesz.

pusKás attIla    

A szervezők célja a névváltoztatással az, 
hogy tovább erősítsék Pestszentlőrinc 
különleges közparkjának, a Bókay-
kertnek a hírnevét. 

– Szeretnénk, ha a jövőben a Bókay-
kerthez még több program kötődne, és 
hogy a látogatók már az elnevezésből is 
tudják, hogy ide érdemes eljönniük – 
mondta a fesztivál szervezéséért felelős 
Sonnewendné Lengyel Orsolya.

CSÜlökre Fel!
A Szeptemberi kóstolók fő attrakciója 
mindig is a főzőverseny volt. Ez a  Bókay-
kerti napok csülökfesztiválján sem lesz 
másképp, mindössze annyi változik, 
hogy a megszokott, ízletesnél ízletesebb 
bogrács- és grillételek mellett ezúttal a 
csülöké lesz a főszerep.

– Sülve, főve, a csülök elkészítésé-
nek számos módja van. Reméljük, hogy 
ahogy az elmúlt években, úgy idén sem 
hagyja cserben a versenyzőket a fantáziá-
juk, és számos különleges recepttel is ta-
lálkozhatunk – tette hozzá a főszervező.

A hagyományos kategóriákban is 
lehet nevezni, a bográcsokban rotyog-
hatnak a különféle pörköltek és hal-
ételek, s a grillezés megszállottjainak 
sem kell lemondaniuk a jó hangulatú 
versengésről. A zsűri elnökének sze-

repét ezúttal is Kovács Lázár sztárséf 
tölti be. 

A vásári forgatagban valamennyi 
hagyományos finomság – kenyérlán-
gos, kürtőskalács, rétes – megtalálható 
lesz. 

A SzínPAdon retró 
éS SrAmli 
A szellemi táplálékról két színpad mű-
sora gondoskodik. A pénteki nyitó-
napon a nagyszínpadon a 90-es évek 

itthoni sztárjai közül fellép a V-Tech, a 
TnT és az UFo együttes.

Szombaton a nagyszínpadon a kero-
zin zenekar retroshowja és a Desperado 
együttes koncertje után a Zenevonat 
lGT-sztárokkal című sokat ígérő prog-
ram következik. A Fesztiválszínpadon 
két sváb zenekar teremt várhatóan igazi 
oktoberfestes hangulatot a szeptembe-
ri délutánon: a Heimattöne kapelle és 
a Schütz kapelle zenéjére is biztosan 
megmozdulnak majd a lábak.

 A tervek szerint a főzőverseny ered-
ményét 14 órakor hirdetik ki. A színpa-
dot ezután a dzsessz és a szving veszi 
birtokba a 2008-ban alakult Kozma 
Orsi Quartet és a The Voice című tele-
víziós vetélkedőből is ismert Gájer Bá-
lint révén.

értéK 
A sZínPAdon Kívül is
A szombati zárókoncertet 
a Kossuth-díjas Csík 
zenekar adja. A népzenei 
együttes 1988 óta a műfaj 
több rangos zenei díjjal 
elismert, meghatározó 
képviselője. A zenekar 
vezetője, Csík János 
az együttes internetes 
honlapján úgy fogalmaz, 
hogy sajátos hangzásvilágú 
muzsikájuk újraformálja, 
a jelenkor művészetévé 
varázsolja a csodálatos 
magyar népzenei 
örökséget. saját bevallása 
szerint többet adnak 
egy koncertélménynél: 
„Kultúrát, kalandozást 
a zene világába, örömöt 
és megnyugvást a 
hétköznapokban.”

két nap a csülkös ételek jegyében
A hagyományos ízek mellett idén is újdonsággal várják a látogatókat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Idén a hagyományos ínyencségek mellett csülökkülönlegességek is rotyognak majd a kondérokban 
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10 A pedagógus mindig dolgozik, mindig szolgálKultúra

nyugdíjas 
tanárokat 
köszöntöttek
több évtizedes tanári pályájuk elisme-
réseként arany-, gyémánt-, vas-, illetve 
rubindiplomát vehettek át a Kondor Béla 
Közösségi házban június 13-án meg-
rendezett ünnepségen azok a nyugdíjas 
pedagógusok, akik a kerületi iskolákban 
tanítottak.

Az idős pedagógusokat Ughy Attila polgármes-
ter köszöntötte, aki beszédében úgy fogalma-
zott, hogy a tanár mindig tanár: akkor is, ha 
piacra megy, akkor is, amikor a postán a másik 
ember felé fordul, akár bosszús, akár vidám. 

– A pedagógus mindig szolgálatban van. A 
jó tanár minden mozdulatból, életmozzanatból 
tanulni és okulni szeretne. keresi a jót, a fel-
emelőt, az értékeket. A tanító tudja, hogy tanul-
ni annyi, mint igazabbá, jobbá, bölcsebbé válni 
– mondta a polgármester.

Az ünnepségen aranydiplomát kapott az ok-
levelét 50 éve megszerző Dobrai Judit, Akritidu 
Szófia, Kovács Márta és Tary Magdolna. Gyé-
mántdiplomát vehetett át a 60 éve végző dr. 
Pais István, dr. Házman Istvánné Kuna Teré-
zia, Bali Rudolfné, Rusznyák Róbertné, Piszker 
Györgyné, Majoros Lajosné, Karvasz Gyuláné 
és Szmilkó Lajosné Fekete Margit. Vasdiplomá-
ban részesült az oklevelét 65 éve átvevő Czibula 
Nándorné, Deák Károlyné, Horváth Jenőné és 
Tankó Istvánné. A felsőfokú tanulmányait 70 
éve befejező Lévay Józsefné (képünkön) rubin-
diplomát vehetett át. 

Ê p. a.

Természetesen 
hogyan lehet hasznosítani a természetes 
anyagokat? A soFi diákjai már tudják.

A nemzeti Tehetség Program pályázati támo-
gatásával a SoFI (XVIII. kerületi Speciális ok-
tató és Fejlesztő Intézmény) életjel Alapítványa 
komplex tehetséggondozó programot szervezett 
a diákoknak.  

Azoknak a tanulóknak nyújtottak alkotási 
lehetőséget, akik korábban szép eredménye-
ket értek el a kézműves munkáikkal. A fiata-
lok megismerkedtek a természetes anyagokkal, 
azok hasznosításával, a népi hagyományokkal, a 
hajdani eszközök alkalmazásával. 

– A foglalkozások anyagát a népi kismester-
ségek tárházából válogattuk, hogy a gyerekek 
különleges kézműves technikákat sajátítsanak 
el a kerámiakészítés, a kézi szövés, a varrás 
területén – mondta Csík Árpádné gyógypeda-
gógus, az alapítvány  kuratóriumának elnöke. 
nagy segítséget jelentett, hogy a pályázati tá-
mogatás révén beszerezhettünk egy projektort 
is, amivel bemutathattuk a korabeli munkafo-
lyamatokat, és a múzeumok anyagát is megnéz-
hették a diákjaink. 

Hajnal Daniela elmondása szerint nem volt 
könnyű megbirkózni a feladatokkal, de az elké-
szült munkák feledtették a fáradtságot. 

A díszes faliképeket, a kiégetett mázas ter-
mékeket a szülők is nagy büszkeséggel szemlél-
ték.

A foglalkozások alatt olyan különleges kéz-
műves technikát is elsajátítottak, mint amilyen 
a máz alatti festés tűecsettel, ami nem volt egy-
szerű, de mindnyájan boldogultak vele.

A diákok felkeresték a szentendrei kovács 
Margit Múzeumot is, ahol – amellett, hogy a 
neves keramikus, szobrászművész alkotásaiban 
gyönyörködtek – átélhették azt az örömöt, hogy 
ők is képesek voltak esztétikus kerámiatárgya-
kat készíteni.

Ê F. e.

A tehetségek 
ünnepe
A kerületi felső tagozatos tanulmányi 
versenyek győztes diákjai és felkészí-
tő pedagógusaik tiszteletére Aranygálát 
rendeztek június 6-án a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. 

Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az 
Aranygálát, amelyre a kerületi tanulmányi ver-
senyek első helyezett diákjai és az őket felkészí-
tő tanárok kapnak meghívást. 

Az eseményre Aranyalbum is készült ezzel 
a mottóval: „lenni, akik vagyunk, és azzá vál-
ni, amivé válni tehetségünk adatott: ez életünk 
egyetlen célja.” (Robert Louis Stevenson) 

A kiadvány azoknak a tanulóknak (iskolá-
juknak) és felkészítő tanáraiknak a nevét tar-
talmazza, akik a 2016/2017-es tanévben a leg-
jelentősebb kerületi megmérettetéseken (1–3. 
helyezettként, különdíjasként), valamint a bu-
dapesti és az országos tanulmányi és kulturális 
vetélkedőkön a legeredményesebben képviselték 
az iskolájukat és a kerületet.

– Ebben a tanévben 24 kerületi versenyen 
65 kategóriában több mint ezer felső tagozatos 
diák vett részt – mondta a köszöntő beszédé-
ben Galgóczy Zoltán alpolgármester. – Tehet-
ségesek, szorgalmasok és kitartóak vagytok.  
Ezeket a jó tulajdonságaitokat őrizzétek meg 
továbbra is.  A kerület vezetése nevében kö-
szönöm a felkészítő tanáraitoknak odaadó 
fáradozásukat, és kérem, hogy ezeket a csiszo-
latlan, félig csiszolt gyémántokat tovább fénye-
sítsék a szülők és a kerületi közösség örömére.   
– Számos versenyünk rendelkezett fővárosi to-
vábbjutási lehetőséggel – fogalmazott Kalmárné 
Takács Erzsébet versenykoordinátor. – Az al-
bum összeállítása előtt kilenc döntő eredmé-
nyeiről értesültünk, s tizennégy esetben az első 
hat helyen végeztek a diákjaink. 

Az elismerő okleveleket és az ajándék-
könyveket az Aranyalbum kíséretében a diá-
koknak Magyar Márta, a kandó iskola igaz-
gatója, az igazgatók munkaközösségének 
vezetője, a felkészítő tanáraiknak Gönye Ani-
kó, a külső-pesti Tankerületi központ pályá-
zati referense és Galgóczy Zoltán nyújtotta 
át. Az alpolgármester a pedagógusoknak egy 
szál virággal is megköszönte a munkájukat.    
A tehetségek ünnepén természetesen a kerületi 
ifjú tehetségek működtek közre. 

Ê Fülep e. 

Speciális 
játékszer 
a Bóbitának 
Egy átadási ünnepség vendégei voltunk 
június 21-én. Az önkormányzat anyagi 
támogatásával a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztésének elősegítésére 
szolgáló speciális játékeszközt vehettek 
birtokba a Bóbita óvoda aprócska lakói.

A történet egy kreatív gondolattal kezdődött. 
Czimmerman Edit óvodapszichológus javas-
latára Szakács Tímea intézményvezető az ön-
kormányzathoz, azon belül Galgóczy Zoltán 
alpolgármesterhez fordult segítségért. A 270 
darabból álló Világjáték beszerzéséhez kértek 
anyagi támogatást, s a kérést örömmel teljesítet-
te a hivatal. 

– Az 550 ezer forinttal támogatott játékrend-
szer kiválóan alkalmas a gyermekek lelkében 
dúló konfliktusok játék közbeni kibeszélésére, 
így a problémák kezelése, megoldása is egysze-
rűbbé válik – mondta a köszöntőjében az alpol-
gármester. 

Az óvodapszichológus hozzátette:
– A Világjáték csak a nevében „játék”, ez 

egy speciális pszichológiai teszt, amit szakem-
ber irányításával mindazon gyermekek tudják 
használni, akik valamilyen lelki problémával,  
magatartási zavarral küzdenek. A játszás élmé-
nye lefoglalja a gyermekeket, ám egyidejűleg 
elmesélik a gondjaikat, amelyeket gyakran ott-
honról hoznak. 

Ê g. a.

Galgóczy Zoltán alpolgármester pedagógusnapi 
köszöntőjét megelőzően Lux Ádám három József 
Attila-verset szavalt el (és keressük az igazságot, 
ki verné föl lelkünkben a lelket?, Tél). A peda-
góguscsaládból származó színművész elmondta, 
hogy úgy érzi, a pályakezdés fiatalos lendülete, 
majd az elme és a lélek pallérozódása mellett a 
tanári pályát végigkísérő szeretet által mindhá-
rom költemény mondanivalója kapcsolódik eh-
hez a nemes hivatáshoz. 

Galgóczy Zoltán köszöntő beszédében a taní-
tókat és a tanárokat közösségalkotó embereknek 
nevezte.  

– A gyerekek a tanáraik révén értik meg iga-
zán, hogy mindig gondoskodó szeretettel for-
duljanak a környezetük felé, mert minden, ami 
érték, épített vagy szellemi bástya, az sosem 
tulajdon, csak kölcsön. Ezt a legjobb tudásunk 
szerint óvjuk, gyarapítjuk és adjuk tovább utó-
dainknak. Ezt az örökséget a tanáraik ismer-
tetik meg gyerekeinkkel. A pedagógus mindig 
dolgozik, mindig szolgál. Az a dolga, hogy saját 
tudása, tapasztalatai és motivációi segítségével 
megtanítson tájékozódni és eligazodni. A peda-
gógus mindig egy órára készül, járja a saját fel-
fedezőútjait, hogy később az ifjak az óperencia 

azon részein kalandozzanak, amelyeket valaki 
már feltérképezett számukra. 

A pedagógusnapi ünnepségen először az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem elismerését adta át Buzsákiné 
Király Klárának, a nyitnikék óvoda vezetőjé-
nek Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Galgóczy Zoltán (képünkön).

A kerület tanára elismerő oklevelet vehette 
át Gálné Kálmán Aranka (kandó Téri Általános 
Iskola), Ilkeiné Kupai Valéria (Bókay Árpád Ál-
talános Iskola), Malomszegi Rita (Gloriett Sport-
iskolai Általános Iskola) és Szőke Lászlóné (Vö-
rösmarty Mihály ének-zenei nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium).

A kerület tanítója elismerésben részesült Kiss 
Olga (csontváry kosztka Tivadar Általános Is-
kola), Sárik Anikó (Darus Utcai Magyar–német 
két Tannyelvű Általános Iskola) és Szűcsné Ró-
zsavölgyi Erika (Eötvös loránd Általános Isko-
la). 

A kerület óvodapedagógusa kitüntetést Cseh 
Ibolya (Pitypang óvoda), Peresné Karácsony Tí-
mea (Vándor óvoda) és Tóthné Tóth Éva (Vackor 
óvoda) kapta meg.  

Ê p. a.

Egy svájci órát is szégyenbe hozó pontossággal 
17.30-kor palotással nyitott a Vörösmarty iskola 
táncévzárója. Az esemény védnöke, Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő ezt követően meglepő 
kéréssel kezdte a köszöntőjét: 

– Tegye fel a kezét, aki babonás a 13-as szám-
ra! 

Alig páran bátortalanul emelték magasba a 
kezüket. A következő kérdés után – kinek a sze-
rencseszáma a 13-as? – viszont száz és száz kar 
lendült a magasba. A képviselő nem eresztette 
el a „szerencsefonalat”, a Szent lászló-plébánia-
templomban másnap tartandó kórusévzáróra 
gondolva egy 13 + 1-es telitalálatos totószelvény-
hez hasonlította az aznapi és a másnapi – plusz 
egy – bemutatót, ahol a vörösmartysok mellett 
fellép a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola kórusa is. 

Vastaps fogadta Vörösmarty Mihály oldalági 

leszármazottját, dr. Vörösmarty Évát, akit Pásztor 
Józsefné intézményvezető mutatott be a hallgató-
ságnak – már akinek be kellett mutatni. éva asz-
szony, aki figyelemmel kíséri az iskola munkáját, 
egy önzetlen felajánlással tette még ünnepélye-
sebbé a napot: annak érdekében, hogy a tanulók, 
a dolgozók ne legyenek kitéve az áztató esőnek, 
finanszírozza az iskolai átjáró befedését. Az épí-
tési terv elkészítését az önkormányzat vállalta. 

Elég volt Andi néni nevét megemlíteni, és 
újabb tapsvihar zengte be a Sportkastélyt. nagy 
csokor virággal köszönték meg Szalai Andrea pe-
dagógus, néptáncoktató lelkiismeretes felkészítő 
munkáját.

A kora estig tartó rendezvény időutazásán ti-
zenhat táncot láthattunk: többek között történel-
mit, keringőt, rábaközit, üvegest és a híres kállai 
kettőst.

Ê-gönczöl-

A pedagógusmunka elismerése
A Xviii. kerület pedagógusait köszöntötte Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata június 9-én a rózsa Művelődési házban. 

Tánccal zárta  
a tanévet a Vörösmarty
Az örömszerzés táncos variációjának voltunk szem- és fültanúi a Pestszentimrei sport-
kastélyban megrendezett táncévzárón. A vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi általá-
nos iskola és gimnázium növendékei június 9-én tizenharmadik alkalommal kényeztet-
ték kiváló táncelőadásukkal az igen nagy számú közönséget.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A lélek és a test is egészséges a Gyöngyvirág utcában egyház

�Huszonötödik tané-
vét kezdi meg szep-
temberben a Szent 

lőrinc katolikus általá-
nos iskola, amely egyre 
ismertebb és elismertebb 
a kerületi tanintézmények 
sorában. A működésük-
ről és a fejlesztésekről 
Szabóné Farkas éva 
igazgatót és Szarvas 
Attila igazgatóhelyettest 
kérdeztük.

 
A diákok számára legkedvesebb taní-
tási napon látogattuk meg a katolikus 
általános iskolát. Az utolsón. Akkor, 
amikor már nem a könyv és a tudás 
volt a főszereplő, hanem azoknak a 
sporteredményeknek a kihirdetése, 
amelyekre az elmúlt tanévben büszkék 
lehettek a gyerekek. Hosszú volt a sor, s 
már ebből kiindulva is igaznak látszik, 
hogy nemcsak a lélek, de a test is egész-
séges a Gyöngyvirág utcai intézmény 
diákjainak körében.

éPÜlő tornAterem
Ha már a test került szóba, Szarvas At-
tila büszkén mutatta az iskola épülete – 
az egykori karmelita kolostor – melletti 
építkezési területet.

– Ma még csak az építkezés okozta 
rendetlenség kivehető, de amikor au-
gusztus végén visszajönnek a gyerekek, 
már egy vadonatúj tornaterem várja 
őket, amelynek az alapterülete akkora 
lesz, mint egy szabványméretű kézi-
labdapályáé, vagyis végre kényelmesek 
lesznek a testnevelésórák.

Eddig csak egy szűkös tornaszobá-
ban tarthatták a diákoknak az órákat, 
de szeptembertől már a múlté lesz ez, 
olyan körülmények között tornázhat-
nak majd, mint sok diák sok más isko-
lában.

okoS gimiSek
Szabóné Farkas Éva 15 éve, 2002 óta 
irányítja az iskolát, tehát mindent 
tud… 

– Ha összefoglalóan kellene érté-

kelni a diákokat, a tanárainkat, azt 
mondanám, hogy büszke vagyok min-
denkire, aki itt tanul, tanít és dolgozik, 
mert ennél jobb közösséget senkinek 
nem kívánhatnék. A diákjaink 85 szá-
zaléka gimnáziumban tanul tovább, tíz 
százalékuk pedig szakközépiskolában, 
ami kitűnő arány.

A felvételt nyerők pedig jó hírét köl-

tik az iskolának, így egyre nagyobb az 
érdeklődés iránta. örülnek is ennek az 
itt tanítók, csakhogy…

mindenkit VárnAk
– Büszkék vagyunk arra, hogy a kar-
melita rend egykori árvaházának a falai 
között taníthatunk, de mivel az épület 
műemléki védettség alatt áll, megköté-

sekkel is szembe kell néznünk. Sokan 
kérdik, hogy miért indítunk csak két 
osztályt évente. Az ok egyszerű. Azért, 
mert több gyereket nem fogadhatunk, 
nem tudjuk bővíteni a termek számát – 
mondta az igazgatónő. 

Szeptembertől is előre néznek, de 
úgy, hogy közben emlékeznek a múltra. 
A múltra, mert a jubileumi 25. tanév 

kezdődik, amire természetesen kiemelt 
figyelmet fordítanak.

– Igaz, már régóta vezetem az intéz-
ményt, de ha belegondolok, hihetetlen: 
azok, akik az első tanévben ültek be az 
iskola padjaiba, ma már 31 évesek… 
Felnőtt emberek, családapák, család-
anyák. érthető, hogy különös figyelem-
mel készülünk. nem lesz könnyű, de 
megpróbáljuk utolérni és meghívni egy 
ünnepségre az elmúlt negyedszázadban 
itt tanító összes pedagógust. Ha már 
elértük ezt a szép jubileumot, legyen 
méltó hozzánk és az iskola szellemisé-
géhez.

irány erdély!
Ehhez a bizonyos szellemiséghez tar-
tozik az is, amiről büszkén mesélt az 
igazgatónő:

– Az ősztől is megőrizzük és foly-
tatjuk azt a szép hagyományt, hogy a 
nyolcadikat befejező minden diákunk 
eljusson Erdélybe, s megismerkedjen 
ezzel a gyönyörű tájjal, az emberek-
kel, és a szívébe fogadja őket. Az ősszel 
egyébként a tantestület is jó példával 
jár elöl, mert mi is elutazunk Erdélybe, 
bizonyára valamennyiünk örömére.

 
„Azok, akik az első tanév-
ben ültek be az iskola pad-
jaiba, ma már 31 évesek” 
– mondta szabóné Farkas 
éva. 

öregszeneK a gyereKeK…
Sikeres tanév után, jubileumi előtt a „lőrincesek”
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Az evangélikus gyülekezet lelkésze, 
Horváth-Csitári Boglárka:

– Második alkalommal szervez gyer-
mektábort július 10-e és 14-e között 
Pestszentimrén a gyülekezet. Míg egy évvel 
ezelőtt a tábor témáját az álmok képezték, az 
idén a csodák kerülnek a középpontba.  Az 
5–12 év közöttiek olyan bibliai történetek-
kel ismerkedhetnek meg, amelyekben Isten 
csodákon keresztül gondoskodik a népéről. 

Ellátogatunk a csodák Palotájába is, s ven-
dégünk lesz az Aranyszamár Bábszínház. 
kézműves foglalkozásban, sok játékban, be-
szélgetésben, fagyizásban és mókában lesz 
része annak, aki ezt a hetet a táborban tölti. 
A színes programokat az önkormányzat és 
a Pestszentlőrinci- Pestszentimrei Evangéli-
kus Gyülekezet támogatja. 

A tábor szervezői szeretettel várnak 
mindenkit, aki részese lenne e csodák nagy 

kalandjának. A tábor részvételi díja 18 ezer 
forint, amely négyszeri étkezést és a progra-
mokon való részvételt tartalmazza. 

érdeklődni Horváth-csitári Boglárka 
lelkésznél lehet a 06-20-499-7212-es telefon-
számon.

HAbánok
A baptista gyülekezet lelkésze, Háló Gyula:

– Habánok öröme címmel rendez közös-
ségi és családi napokat augusztus 21-től 27-
ig a gyülekezet a nemes utcai imaházában 
és az udvarán. Mindennap limonádés ven-
déglátással várjuk az érdeklődőket a Habán 
teraszon. A programok között lesz koncert, 
hangszerválasztó foglalkozás, kreatív írás-
műhely, kiállítás, sakk, óvodásfoglalkoztató, 
angol gyerekfoglalkozás, s lesznek előadások 
a meteorológiáról, a habán orvoslásról és a 
reformációról is. Az udvari játszótér min-
denki számára nyitott lesz. A szerveződő 
programok folyamatosan követhetők lesz-
nek a Habánok öröme Facebook-oldalon. A 
hét célja az, hogy minél több lehetőséget ta-
láljanak a gyerekek, a fiatalok és a családok 
az iskolakezdés előtti együttlétre. Minden 
imreit és lőrincit szeretettel várunk.

Jelentkezés a Habánok öröme Facebook-
oldalon.

PortyázáS
A pestszentimrei Szent Imre-templom plé-
bánosa, Lak Gábor:

– két tábort is szervez az egyházközség 
a nyári hónapokban. Az első július 22-e 
és 28-a között az érsekvadkerti hittantá-
bor lesz, amelybe alsós és felsős diákokat 
is várunk. A felsősök portyázással, gyalog 
érkeznek a tábor helyszínére. Ők 23-án es-
tére lesznek ott, a kicsik pedig 24-én reggel 
indulnak oda, közlekedési eszközökkel. A 
résztvevőket a plébániához tartozó isko-
lákból várjuk. Ezt követően családos tá-
bort rendezünk július 7-e és 10-e között, 
amelynek Mátraverebély-Szentkút lesz a 
helyszíne.

érdeklődni a 292-3113-as telefonszámon, 
a plébániairodán lehet.

A cSoDÁkTól 
A PoRTyÁZÁSIG
Az önkormányzat is támogatja  
az egyházi táborokat
Az önkormányzat támogatásával az idén nyáron is szerveznek nyári tábo-
rokat a felekezetek azoknak a fiataloknak és családoknak, akik a vakáció 
alatt együtt szeretnék tölteni a szabadidejüket. három pestszentimrei egy-
ház képviselőjét kérdeztük.

az iskola 25 évéről büszkén mesélt szarvas attila igazgatóhelyettes és szabóné Farkas éva igazgató 

a hit ajándéka
Luther Márton re-

formátor híres, 
1517-ben közre-
adott 95 tételé-

ben nem csupán az ellen a 
botrányos gyakorlat ellen 
emelte fel a szavát, hogy a 
középkori keresztény egy-
ház vezetőinek a jóváha-
gyásával lehetett a szemé-
lyes bűnök következményei 
alól – pénzbeli adományok 
és jótékonykodás által – ki-
menekülni. E hamis tanítás 
elleni tiltakozással együtt 
azt a forradalmi erejű val-
lási megújulást is elindítot-
ta, amely a kereszténység 
ősi igazságán alapul: az 

emberélet és a közösségek megújulása elsősorban személyes meg-
újulások által mehet végbe, s nem a jó és a rossz cselekedetek egy-
mást kifizető, álságos rendszerében.

Ötszáz év elteltével sokan gondolják úgy, hogy mindez történel-
mi idők réges-régi vallásos purparléja csupán. Ha azonban köze-
lebbről is szemügyre vesszük az egykori vitát, meglepően aktuális 
problémákat látunk. Az emberi vétkek és mulasztások által meg-
sebzett világ meggyógyulhat-e pusztán ellensúlyozó adományok 
és jótékonysági akciók által? A hamisan értelmezett pozitív gon-
dolkodás és beállítottság megnyugtathatja-e a lelkiismeretünket, 
ha valódi változások helyett megelégszünk az önzés, a pénzéhség 
és más gátlástalanságok tapasztalataival? Vajon mások kiemelke-
dő jósága megoldás lehet-e a rossz dolgok ellentételezésére a többi 
ember, az egész emberiség megváltozása helyett? S talán a legfon-
tosabb: szabad-e komolyan venni olyan világnézetek diktátumait, 
amelyek szerint az ember őszinte bűnbánata, megújulása, Isten 
és ember mellett elkötelezett életvitelre térése nélkül is kitűnően 
működtethetők a dolgok?

Luther a hit ajándékát akarta újra felfedezni mindnyájunkkal. 
A hit által belesimulni Isten világot teremtő jó szándékába, és a 
hit által elköteleződni az erőnket olykor meghaladó szolgálatra 
felebarátaink iránt. Így valljuk Luthert, katolikus hittestvéreink-
kel közösen, „atyánknak a hitben”.

Dr. Korányi andrás
evangélikus lelkész, egyháztörténész
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításá-
val erősíti az immunrendszert.
A nyári időszakban tanfolyama-
ink, foglalkozásaink egy része 
(Ringató, Baba-mama klub és 
játszóház, Etka-jóga, New Dance 
World tánciskola, callanetics, 
zumba) szünetel. 
Keddenként és csütörtökönként 
gerinctorna (700 Ft/alkalom).
A foglalkozásainkra és a tábora-
inkra jelentkezni, azokról további 
információt kérni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, 
hétvégén a rendezvényekhez 
igazodva. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek váltha-
tók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, össze-
jövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Július 2-ig: Látványtánc Európa-
bajnokság a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 5. 16.30: KézműveSzerda 
– Egyiptom
Július 12. 16.30: 
KézműveSzerda – tenger
Július 19. 16.30: 
KézműveSzerda – Távol-Kelet
Július 26. 16.30: 
KézműveSzerda – Északi-sark
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Feketéné Krázi Tímea intarziaal-
kotásai láthatók a nyár végéig.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!
A könyvtár nyári menetrend 
szerint üzemel. Hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 13-tól 19 óráig, 
kedden és pénteken 9-től 14 
óráig tart nyitva. Szombaton és 
vasárnap zárva.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által Nemcsics 
Antal színtervező, festőművész 
munkásságáról rendezett idősza-
ki kiállítás látható.

A könyvtár július 10. és augusz-
tus 4. között zárva tart.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A 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 szomba-
ton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 29. 16.30: Gerinctorna
Július 1. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Július 2. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 4. 16.30: Gerinctorna
Július 6. 16.30: Gerinctorna
Július 8. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Július 9. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 10–14: 8 órától: Időutazás 
korokon és kultúrákon át – krea-
tív kulturális tábor
Július 11. 17 óra: A Művészeti 
Tárló kiállításának megnyitó 
ünnepsége
Július 11. 16.30: Gerinctorna
Július 13. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Július 13. 16.30: Gerinctorna
Július 15. 14 óra: Gyere, prímás! 
– a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Július 17-től 21-ig: Művészet 
a természetben – nyári tábor a 
Börzsönyben
Július 16. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 18. 16.30: Gerinctorna
Július 19. 15 óra: Terefereklub
Július 20. 16.30: Gerinctorna
Július 23. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 25. 16.30: Gerinctorna
Július 27. 16.30: Gerinctorna
Szombatonként 9 órától kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 15 
órától kézműves kuckó.
Az Aulagalériában Nemcsics 
Antal festőművésznek, a színel-
mélet professzorának kiállítása 
július 7-ig látható. Július 11-től 
a Művészeti Tárló kiállítása 
tekinthető meg.
Tájékoztatjuk kedves látogató-
inkat, hogy a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház nyáron az alábbiak 
szerint várja az érdeklődőket. 
Július 3. és augusztus 6. 
között hétfőtől péntekig 8–18 
óráig, hétvégén a rendezvé-
nyektől függően. Augusztus 
7. és 20. között zárva tart. 
Augusztus 21. és 27. között 
hétfőtől péntekig 8–18 óráig, 
hétvégén a rendezvényektől 
függően. Az intézményben 
működő szakkörök, klubok, 
tanfolyamok nyári foglalkozása-
iról a 291-6564-es telefonszá-
mon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 
Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepe-
ivel, köztéri és beltéri emlékmű-
veivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc 
és Soroksárpéteri az első világ-
háborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi 
eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című 
tanulmánykötet teljes tartalmá-
val: http://18ker1956.hu/.

Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, 
a villamosmegállóval szem-
ben): Pestszentlőrinc, Üllői út. 
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, tár-
latvezetés magyarul és angolul, 
helytörténeti séták, múzeumpe-
dagógiai foglalkozások minden 
korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múze-
umpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem augusztus 31-ig 
zárva tart.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakó-
teleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Június 29. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
Július 8. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Július 13–22. 9 órától: A PIK-
varróklub intenzív nyári tábora
Július 13. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
Július 22. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.

KézMűves 
vIlágutazás
Hetedhét világ címmel nyári 
KézműveSzerda-sorozat indul a 
Lőrinci Nagykönyvtárban. Témák 
és időpontok: Egyiptom (július 
5.), a tenger (július 12.), a Távol-
Kelet ( július 19.), az Északi-sark 
(július 26.).
Az ingyenes foglalkozásokon 
beiratkozott olvasóink vehetnek 
részt (6 év alatti gyerekek szülői 
segítséggel).

tábor 
a börzsöNybeN
Július 17-től 21-ig kreatív kul-
turális, kirándulásos tábor lesz 
a Börzsönyben. A tábor célja a 
természet felfedezése, megsze-
rettetése a többségében lakó-
telepen nevelkedő, sok esetben 
hátrányos helyzetű gyermekek-
kel. Verőce és a Csattogó-völgy 
Budapesttől 50 kilométerre, a 
Dunakanyar keleti oldalán, a 
Börzsöny déli kapujánál fekszik. 
Az erdő, hegy-völgy rejtekében 
épült erdei tábor lehetőséget ad 
naponta más és más csoda – a 
vízi és a madárvilág, az őshonos 
fák, növények, madarak, állatok 
– megismerésére. Mindemellett 
íjászkodni és kézműveskedni is 
lehet.
Részvételi díj: 20 000 Ft. 
Jelentkezés és további informá-

ció: Kondor Béla Közösségi Ház 
(291-6564, 06-70-512-0081).

táNctábor 
a rózsábaN
Ha szeretnéd a nyarad legjobb 
hetét velünk tölteni, akkor itt az 
alkalom! Fantasztikus programok 
várnak rád: táncórák, zenés 
vetélkedők, fincsi reggeli, ebéd 
és uzsonna. Ez utóbbi nem 
más, mint egy jó pattogatott 
kukoricás, nachosos, sajtszószos 
filmnézés.
A tábor végén nem marad-
hat el a várva várt fellépés, 
a táncbemutató a szülőknek, 
ismerősöknek!
Időpont: július 17–21. 
Részvételi díj: 27 500 Ft. 
Jelentkezni a Rózsa Művelődési 
Házban (Városház utca 1–3.), 
érdeklődni a 
+36-70-612-3929-es telefon-
számon lehet.

a varrás 
reJtelMeI

Varrótanfolyamot szervez a PIK 
Ház. A varrógépet és az egyéb 
szükséges eszközöket mi bizto-
sítjuk. A táborban való részvétel 
feltétele a PIK-varróklubtagság. 
Előzetes jelentkezés szüksé-
ges elérhetőségeink egyikén. 
A helyek száma korlátozott, a 
tanfolyamon maximum 8 főnek 
tudunk helyet biztosítani.
Időpont: július 13–22. 
Részvételi díj: 35 000 Ft, ami 
nem tartalmazza a varróklub 10 
ezer forintos tagsági díját.

Hűsítő NyárI túráK
A nyári hőség sem akadályozza 
meg a Téry Ödön Túraklubot 
abban, hogy kirándulásokat 
szervezzen. Júliusban a követke-
ző túrákra lehet jelentkezni.
Július 2. (vasárnap): Balassa-
gyarmat, Nyírjesi Füvészkert és 
Vadaspark. Találkozó: 7.15-kor 
az Újpest-Városkapu autóbusz-
pályaudvaron. Indulás: 7.30.   
Túratáv: 10 km. Költség: kb. 
4000 Ft. 
A túrát vezeti: Deák Árpád.
Július 9. (vasárnap): Visegrá-
di-hegység. Útvonal: Visegrád, 
Szentgyörgypuszta–Áprily-
völgy–Nagy-Villám–Salamon-
torony–Visegrádi komp. Találko-
zó: 8 órakor az Újpest-Városkapu 
autóbusz-pályaudvaron. Indulás: 
8.35. Túratáv: 8 km. Költség: 
1300 Ft. 
A túrát vezeti: Szabóné Ancsa. 
Július 23. (vasárnap): Göd. Út-
vonal: Felsőgöd–Göd–Alsógöd, 
végig a Duna-parton, esetleg 
más látnivalók is. Fürdőruhát 
mindenki hozzon! Találkozó: 
8.20-kor a Nyugati pályaudva-
ron. Indulás: 8.41 (jegyváltás 
Felsőgödig). Költség: 1000 Ft. 
A túrát vezeti: Takáts Ila.
Július 30. (vasárnap): Szur-
dokpüspöki. Útvonal: Diósi 
tanösvény. Találkozó: 8.15-kor a 
Stadionok autóbusz-pályaudva-
ron. Indulás: 8.30. Túratáv: 4,5 
km. Költség: 3000 Ft. 
A túrát vezeti: Borsat Éva.
A túrákról további információt 
Versegi Károlyné (Márta) ad a 
06-20-475-4987-es vagy a 06-
70-566-4887-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk!

látvány és tánc
 

Feltehetően az idén sem csalódnak azok, akik júni-
us 28-tól július 2-ig (e hét szerdájától vasárnapig) a 
Pestszentimrei sportkastélyban rendezendő látvány-
tánc Európa-bajnokságot választják szórakozásul. 

A látványtáncok, ha úgy tetszik, számolatlanul foglalják magukba a 
különböző kategóriákat, így a nyolcadik alkalommal megrendezett 
esemény sem véletlenül lesz ötnapos, hiszen nem kevesebb, mint 12 
kategóriában osztják ki az Európa-bajnoki érmeket a legjobbaknak, 
ötéves kortól egészen a 36 évesekig.
A kontinensbajnokság két kategória képviselőinek ad versenyzési le-
hetőséget. A sort a B-sek nyitják meg, akik három napon át (június 
28–30.) versenyeznek. Ezt követően, július 1-jén és 2-án az A-kategó-
riában versenyzők lépnek parkettre. A rendező Magyar látványtánc 
Szövetség már hónapok óta dolgozik az Európa-bajnokság sikeréért, 
s amint ígérik, a jó szórakozás garantált.
További információ:
mltszoffice@gmail.com, latvanytancok.hu.

Képregény- 
pályázat 
A Pestszentimrei közösségi Ház Arany János születésének 200. és 
Szabó Magda születésének 100. évfordulója alkalmából illusztrációs 
és képregényrajzoló pályázatot hirdet. A pályázaton korcsoporton-
ként eltérő témákban mérethetik meg magukat az óvodások-kisis-
kolások (5–10 évesek), a felső tagozatosok (11–14 évesek), a középis-
kolások (14–18 évesek) és a felnőttek (18 éven felüliek).

A képregényeket zárt borítékban kell leadni, legkésőbb november 
30-ig. A borítékon, illusztráción kérjük feltüntetni a pályázó nevét, 
életkorát, (szülő) telefonszámát és e-mail címét, a pályázati kategó-
riát. A pályázatokat személyesen a PIk információján lehet leadni, 
vagy elküldhetők a palyazatok.pikhaz@gmail.com címre. Ugyanitt 
további felvilágosítással is szolgálnak az érdeklődőknek.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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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 
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, garanciá-
val. 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, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 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, 

 06-1-284-92-13

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, Háborus-
KatoNaI tárgyaKat. pINtér NIKoletta, 06-30-973-4949, 466-83-21

ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n A szálfa és a nemes u. között eladó egy fél telek. Ár: 3,9 MFt. További információ-

kat a DrNest.hu oldalon talál.

n Pesttől 30 km-re, Csévharaszton, a 4-es út közelében 102 nm-es új építésű (emelt 
szerkezetkész) sorház TULAJDONOStól eladó 10,9 millió Ft-ért. Tel.: +36-30/929-2622

idŐsgondoZás
n Pesterzsébeti gondozóházba keresünk toleráns, időseket szerető szakképzett 

ápolónőt. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezés önéletrajzzal a garamine@t-online.hu 
címen vagy a 06-20-397-0224-es telefonszámon hétköznapokon 08-16 óráig. 

EltArtási sZErZŐdés
n Eltartási, örökösödési, életjáradéki szerződést kötnék idős, családtalan 

férfival vagy házaspárral. Leinformálható, elvált asszony vagyok. Ajánljon kérem ismerősének! 
Üstökös Piroska, 06-30-420-2238

KirándUlás
n tomory lajos Múzeum Baráti társaság 2017.07.15-én szombaton kirándulást  

szervez: Diósgyőr, Lillafüred és Eger környékére. Jelentkezés telefonon: Harmati Istvánnénál 
290-3607 telefonszámon és Turányi Andrásné 290-9036-os telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

• elérhető árak
• zöldövezeti elhelyezkedés
• magas szintű egészségügyi ellátás
• intézményi orvos és rendszeres szakorvosi ellátás
• önálló, akadálymentesített apartmanok
• gyógytorna
• az ellátás gondtalan kényelme
• függetlenség a főzés, mosás, takarítás terhe nélkül
• a programlehetőségek széles skálája

Jöjjön, nézzen be hozzánk!
Várjuk jelentkezését: 

06 1 510 00 14
www.olajagotthonok.hu

Fel tudja sorolni a csepeli Olajág Otthonok előnyeit?

Legyen a mi otthonunk az Ön otthona!

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 

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras gépjármű 
vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet felmérése, - az 
előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és betartatása, - a munkakörhöz 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s 
bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil 
szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, külső 
megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: 
szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk munkatár-
sakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, - a rakomány károsodásmentes 
szállítása, - részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, - a rábízott gépjármű műszaki 
állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C és E kate-
góriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munká-
jára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat 
és tapasztalat előny.

n rEndEZvény-ElŐKésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. Feladatok: 
- rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), - 
berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, 
- rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: 
alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség.

n JogásZ BEsZErZési tErülEtrE: Társaságunk jogász kollégát keres beszerzési területre. 
Feladatok: - közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a 
gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési 
folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a 
Társaság közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a 
bonyolítást; - részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; 
- az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci 
lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a 
Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, 
dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhi-
vatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben 
szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. Pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: Vég-
zettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, 
rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

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 AlKAlMAZás üZEMEltEtŐ MUnKAtárs: Társaságunk alkalmazás üzemeltető munkatárs 
pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése, támogatása vállalati környe-
zetben, - hibabehatárolások, általános felhasználói support, - frissítések, verzióváltások végrehajtása, - ese-
mények 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 megbíz-
hatóság, 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 felhasz-
nálói segítségnyújtás, - részvétel az éves informatikai eszközöket érintő leltározási feladatok ellátásában, 
- informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadás-átvételek dokumentálása, - saját 
napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk rendszerében. Elvárások: informatikus végzett-
ség, 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 munka-
körben 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.

n PArKFEnntArtÓ (FűKAsZás): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, azok 
telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; 
- a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag után-
pótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel 
kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre javaslattétel, gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék 
összegyűjtése közterületekről való eltávolítása; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és 
eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzé-
se során esetlegesen keletkező kár, vagy rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző 
talaj-fertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési 
készség; - kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem, - alkohol és tudatmódosító szerek hatásától 
való mentesség, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n ErdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a kerületi Önkormányzat tulajdo-
nában álló erdők területén végzendő kertészeti, tisztántartási feladatainak ellátására. Feladatok: - a kerületi 
Önkormányzat kezelésében álló erdők területén kertészeti munkák ellátása (fűnyírás, növények telepítése, 
ápolása, állapotuk felmérése, stb.), - a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges 
balesetmentesítés javaslattétel, gallyazások elvégzése, - az erdők területének tisztántartása, a szemét- és 
egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, az elszállításuk elősegítése, - folyamatos kapcsolattartás a mun-
káltatóval, az Önkormányzattal, és erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú, 
kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó 
képesség, kezdeményezőkészség, B kategóriás vezetői engedély. A munkavégzés helye: XVIII. kerület.

n MűvEZEtŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, felújítási és karbantartási 
feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető iránymutatása alapján a 
munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamatok megszervezése; - a művezető 
koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól 
átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, 
mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka 
külső vállalkozó bevonását igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés 
előkészítése; - folyamatos kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések le-
bonyolításában; - az irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó 
adminisztrációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, vagy magasabb 
szak-irányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló szervező 
és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: 
TERC költségvetés készítő program ismerete.

n PályAKArBAntArtÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság 
kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, 
épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása 
esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma 
el-hárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a veze-
tő felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén talál-
ható sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, 
tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra 
kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása 
és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesíté-
se; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. 
Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség, hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség 
(önjáró fűnyíró). Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület.

n tAKArítÓ CsoPortvEZEtŐ: Társaságunk takarító csoportvezető pozícióba keres munkavállalót, 
a takarító csoport munkájának szervezési és irányítási feladatainak ellátására. Feladatok: - a takarító 
csoport (30-35 fő) munkájának szervezése, koordinálása, irányítása; - szükség esetén a munkafolyamatok 
szakszerű bemutatása, illetve betanítása; - a munkavállalók munkavégzéséhez szükséges tisztítósze-
rek, anyagok, eszközök, védő-felszerelések kiosztása a dolgozók részére, azok rendelkezésre állásának 
figyelemmel követése, szükség szerint pótlás rendelése; - az évszakonkénti nagytakarítások elvégzésének 
ütemezése, előkészítése; - az elvégzett munkák minőségi és mennyiségi ellenőrzése; - a csoport szakmailag 
igényes, rugalmas és költséghatékony működésének biztosítása; - a munkavállalók munkaidő beosztásának 
elkészítése, a jelenléti ívek folyamatos ellenőrzése; - a csoport éves költségvetési igényének tervezésében 
való részvétel; - a munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: minimum középfokú 
végzettség, szakirányú végzettség előny, 3-5 év szakmai tapasztalat, 1-3 év vezetői tapasztalat, jó szervező 
és koordinációs képesség, jó kommunikációs képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, 
Excel, Outlook), B kategóriás vezetői engedély.

 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.
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1188 Budapest, Nemes u. 115.
Nyitva: K–V 10–20 óráig
Tel.: +36 70 2349 555
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fb.com/balinezmasszazs
Ajándékkártya kapható!
Próbálja ki masszázsainkat, 
tapasztalja meg a különbséget!
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Folytatás az 1. oldalról

Második teljes szezonját zár-
ta a 2015-ben alapított Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadé-
mia (VUA). Banyár László, 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
a VUA nonprofit kft. ügyve-
zetője az egyesület évzáróján 
elmondta, hogy az akadémián 
a versenysport iránt érdeklődő 
gyerekeken kívül azok is meg-
találják a számításukat, akik 
hobbiszinten, de rendszeresen 
szeretnének sportolni.

– Az akadémia szakosztá-
lyaiban mintegy 400 igazolt 

versenyző van, de a tanfo-
lyamokra járókkal együtt eléri 
a 700-at a szervezett keretek 
között sportoló gyerekek szá-
ma. nagyon jó, hogy bár véget 
ért a tanév, ez nem jelenti a 
lehetőségek végét. Valameny-
nyi szakosztálynak lesz nyári 
tábora, edzései, így a vakáció 
alatt sem szakad meg a kép-
zés, hanem folyamatos marad 
a fejlődési lehetőség.

Az akadémia szakmai 
igazgatója, Kissné Baumann 
Gizella a két évvel ezelőtti in-
dulásra emlékezve elmondta, 
hogy folyamatosan növekszik 
a sportoló gyerekek száma.

– Tavaly már hat szakosz-
tállyal kezdtük meg az évet. A 
labdarúgást már több mint 200 
gyerek űzi nálunk, és eredmé-
nyesen működik a strandlab-
darúgó- és futsalszakosztály 
is. Egyre több tehetséges fiatal 
bontogatja a szárnyait az úszó-
szakosztályban is, a Budapest 
openen többen bekerültek a 
korosztályos döntőkbe, és a 
felnőtt országos bajnokságon 
is voltak B-döntős versenyző-
ink. Mindez azt mutatja, hogy 
egyre jobban erősödik a 10–15 
fős versenyzői gárda. 

A szakmai igazgató a küz-
dősportokban elért eredmé-

nyekről is elismerően szólt: a 
Dudok Károly vezette szak-
osztály fiataljai már nemzet-
közi versenyeken elért első 
és második helyezésekkel is 
büszkélkedhetnek. 

A bajnoki sorozatokban 
szereplő három vízilabda-
csapat közül a 2002-es kor-
osztályt emelte ki kissné 
Baumann Gizella, amelynek 
tagjai rövid idő alatt beleerő-
södtek a Dunántúli bajnokság 
mezőnyébe. 

– Idén két új szakosztály 
alakult. A női kosárlabda és 
a sakk is egyre emelkedő lét-
számmal működik.

több százan sportolnak a tanfolyamokon és a szakosztályokban

sikerekkel teli 
két éV telt el…

Fesztivál 
a gubacsiban                          

 
Első alkalommal rendezték meg június 10-én a kerületi te-
niszfesztivált, amelynek a csodás környezetben fekvő gu-
bacsi Zsófi teniszklub adott otthont. látva az érdeklődést, 
nem kell hozzá nagy jóstehetség: lesz folytatás.

 

A forgalmas és zajos üllői útról felüdülés befordulni a Gubacsi Zsófi 
Teniszklub csupa zöld, csupa sport világába, mert valóban más világba 
csöppen itt az ember. Ebben az idilli környezetben rendezte meg a Te-
niszport.hu az önkormányzat támogatásával azt a sportnapot, hivata-
los nevén Teniszfesztivált, amelyre annyian érkeztek a napsütéses, „üs-
sünk egyet” időjárásban, mintha már évek óta bejáratott eseményről 
lett volna szó. Pedig még csak ekkor, ezen a napon mutatkozott be az 
érdeklődőknek.

De vajon kik állnak a Teniszport.hu mögött, kik voltak a rendezők?
Természetesen megint a nőket kell keresni, mint rendesen.
örömteli feladata volt a Balázs Testvérek Tenisziskola egyik tulaj-

donosának, Balázs Ildikónak, hiszen a sport, különösen a fehér sport, 
önmagáért beszél, önmagát adja el szerte a világon, Pestszentlőrinctől a 
világ bármelyik nagyvárosáig.

– nem kevés előkészület kellett ahhoz, hogy így tudjuk fogadni a 
vendégeinket. Hónapokon át dolgoztunk ezen, ám ha a végén itt és ma 
találjuk meg a jövő egyik bajnokát, már megérte, sőt akkor is, ha nem. 
Ha csak jól érzik magukat a vendégek, attól is boldogok leszünk.

Ez utóbbi okán tényleg boldogok lehetettek a Balázs testvérek, mert 
tényleg nagy volt a forgalom a hat salakos pályán.

De büszke lehetett a sok-sok vendégre ennek a csupa sport világnak 
a tulajdonosa, az egykori kiváló teniszjátékos, Gubacsi Zsófi is. Róla 
illik tudni, hogy a pályafutása során egy egyéni és egy páros WTA-
tornán diadalmaskodott, Grand Slam-tornán pedig a 2001-es párizsi 
Roland Garroson jutott legtovább, amikor bekerült a 32 közé, s ott az 
akkor félelmetes Serena Williamstől kapott ki.

Zsófi pedig igazán jó házigazdaként fogadta az érkezőket, minden 
vendéghez volt egy kedves szava.

– Tényleg bízom benne, hogy hagyománnyá válik ez a fesztivál, 
mert a tenisz mindig is népszerű volt a világban, s nem kevés szülő 
szeretné a gyermekét nagy versenyeken látni.

olyanokon például, mint amilyeneken a tulaj keserítette egykor az 
ellenfelek életét. A megnyitóra érkező Galgóczy Zoltán alpolgármester-
rel nem tette ezt, csak egy jót ütögettek…

A fesztivál megnyitóján elmondta az alpolgármester, hogy örömmel 
jött, mert meggyőződése, hogy ez az a sportág, amelyik mindenkinek 
jót tesz. kisgyerekeknek, középkorúaknak és időseknek is.

A sok vendég közül nem illik kiemelni egyet, de hogy mégis kivételt 
teszünk, annak az az oka, hogy a Decathlon Soroksár Áruház igazga-
tója, Stájer István olyat mondott, aminél nem lehet jobban visszaadni 
e nap hangulatát.

– Fogadást mernék kötni arra, hogy jelenleg itt a legtöbb az egy 
négyzetméterre eső mosolyok száma…

Ilyen felmérés nem készült, de biztosak lehetünk abban, hogy igaza 
volt a direktornak.

 
„BíZoM BEnnE, hogy hAgyoMánnyá váliK  
EZ A FEsZtivál” – MondtA gUBACsi ZsÓFi.

nemzeti 
regatta 
 
A Balatoni hajózási Zrt. kiírásában harmadik alkalommal 
rendezték meg önkormányzati csapatok részére a nemzeti 
regattát, amelyen vitorlás- és sárkányhajók versenyeztek 
egymással. A regattán részt vettek a Xviii. kerületi önkor-
mányzat csapatai is.

 
Sokan kíváncsiskodtak a siófoki mólóról június 10-én és 11-én, hogy 
láthassák a nemzeti Regatta elnevezésű versenyt, amelyről elmondható 
a coubertini jelmondat: nem a győzelem, a részvétel a fontos. A lényeg 
ugyanis a kellemes időtöltésen, az egészségen, a sportoláson volt.

Kőszegi János önkormányzati képviselőt, az oktatási, ifjúsági és 
sportbizottság elnökét kérdeztük a részletekről.

– Szép idő, kellemes víz, sok induló, jó hangulat, nem is kellett más 
ahhoz, hogy valóban emlékezetes regattáról beszélhessünk. Úgy tű-
nik, lassan hagyománnyá válik a kezdeményezés, mert az idén tovább 
nőtt az indulói kedv. Harmincnyolc önkormányzat küldte el a csapatát, 
hogy két vitorláskategóriában és sárkányhajózásban mérjék össze a tu-
dásukat. kerületünket az önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit Zrt. vitorláscsapata és sárkányhajóegysége képviselte. A 
vitorlázók két futamot teljesítettek, a sárkányhajósoknak pedig három-
szor kellett hajóba szállniuk, hogy bekerüljenek a döntőbe. A vitorlá-
zóink eljutottak a középdöntőig, ott ért véget a szereplésük. A tízfős 
sárkányhajóegységeknek 200 méter volt a táv, a mi csapatunk sajnos 
nem jutott tovább, de nem is ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy az 
önkormányzatok képviselői ne csak a munkájuk kapcsán találkozza-
nak egymással, hanem a sportpályán is, amely ezúttal a Balaton volt.

Akadémiai záróbulival kezdődött a strandszezonSPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc
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15Negyedszer is elkerekezett a mezőny a Bókaytól a Bókayig SPort

Aki nem tudta, annak sem volt nehéz 
kitalálnia, hogy kerékpáros rendezvény-
nek ad otthont a Bókay-kert. Már az ut-
cáról hallani lehetett a „kikiáltót”, arról 
nem is beszélve, hogy olyan forgalom 
volt biciklikből, mintha nem is a Tour de 
Bókay, hanem a Tour de France mezőnye 
gyülekezett volna. Talpalatnyi hely sem 
volt a színpad körül, ahol elsőként Lévai 
István Zoltán alpolgármester köszöntöt-
te a negyedszer is szerencsésen célba érő 
mezőnyt, elmondva, hogy mivel nemes 
ügyről, a gyermekek egészségéről van 
szó, az önkormányzat is örömmel áll 
minden évben e rendezvény mellé.

műVeSekéSzÜlék
– Úgy látom, évről évre többen jönnek 
el, ami részben azért öröm, mert teker-

nek egy jót az egészségükért, részben 
azért, mert támogatják a Bókay utcai 
gyermekklinika betegeit, akik nagyon 
várják a gyógyulást – mondta az alpol-
gármester.

A klinika igazgatóhelyettese, dr. Tóth-
Heyn Péter a megnyitó után elmondta, 
hogy a befolyt pénzből művesekészüléket 
vásárolnak.

– Egész biztosan jó helyre ke-
rül a pénz, mert a résztvevők egy 
művesekészülék megvételéhez segítik 
hozzá az intézményt. Ennél nemesebb 
célra nem is ajánlhatták volna fel.

Ami nem mérHető
Egy nagyobb társaság tagjaként te-
kerte le a tízezer métert Nagy György, 
akinek nem okozhatott gondot a táv 

teljesítése, mert látnivalóan nem elő-
ször ült kerékpáron.

– Rendszeresen kerékpározunk 
baráti társaságokkal, ez a távolság 
éppen csak arra volt jó, hogy bemele-
gítsek. De nem is a kerekezés volt az 
elsődleges, hanem az, hogy a magunk 
módján hozzájáruljunk a klinika fel-
szereltségéhez. Vannak dolgok, amik 
nem mérhetők forintban, s ez ilyen. 
Ha valamit örömmel támogat az em-
ber, akkor ez az.

egySzer SzÜlők 
leSznek
A Bókay-kerti biciklis buli elsősorban 
a fiataloknak szólt, nekik kínált prog-
ramokat egészen az esti órákig. nekik, 
akik egyszer apukák és anyukák lesz-
nek, s pontosan annyira aggódnak majd 
a gyermekeikért, mint azok a szülők, 
akiknek a csöppsége éppen a klinika 
kényszerű lakója.

A Tour de Bókay másnapján kasz-
szát csináltak a szervezők, s örömmel 
konstatálhatták, hogy a nevezési dí-
jakból 300 ezer forint folyt be, így a 
művesekészülék egy „darabkája” képle-
tesen szólva az övék…

az idei tour de bókay kerékpáros felvonuláson mintegy ötszázan pattantak nyeregbe

Ötszázan teljesítették a tour de Bókay tíz kilométerét „cSAPATARAny”
AZ ÚJonc PSk-nAk

 
Kitűnő teljesítménnyel végzett a középmezőnyben, s szerez-
te meg a nyolcadik helyezést a BlsZ-bajnokság első osz-
tályában az újoncokból álló PsK. Az emlékezetes szereplés 
után a pestszentimrei együttes vezetőedzőjét, Molnár Zol-
tánt kérdeztük.

 

– Amikor gratuláltam önnek a szerepléshez, csak annyit válaszolt, hogy ez 
a helyezés a csapaté, az harcolta ki. Gondolom azért benne volt, benne kellett 
lennie a szakmának, így az ön munkájának is.

– Benne, hogyne, de a teljesítményt a csapat nyújtotta, ők rúgták a gó-
lokat, ők szerezték azt a 37 pontot. Az edzői stáb és az egyesület vezetősége 
„csak” alájuk dolgozott, igyekezett biztosítani a feltételeket.

– Mi tagadás, jól sikerült…
– Igen, de hangsúlyozom, ha nincs ilyen összetartó, egymást segítő és a 

hullámvölgyeken átlépni tudó együttesem, akkor most nem lehetne ilyen jó 
helyezéssel dicsekedni.

ötVenSzázAlékoSAn
– Amikor egy éve második helyezettként feljutottak, nem is lehetett más a 

céljuk, mint hogy bent maradjanak az „egyben”.
– Az újoncok általában így érkeznek. Ha másként alakul menet közben, 

az már őket dicséri.
– A tíz győzelem, hét döntetlen, 11 vereség hozzávetőleg ötvenszázalékos 

teljesítményt takar, ez pedig, mint általában, a középmezőnyhöz elegendő. A 
kapott gólok számát elnézve hátul lehettek gondok. Az 51 kicsit sok…

– Igen, ezen változtatnunk kell, magyarán „gólképtelenebbé” kell tenni a 
védelmet. Meg is tesszük.

A legFiAtAlAbb CSAPAt
– Statisztikát talán nem vezetnek erről, de az átlagéletkorát tekintve „vi-

lágcsúcstartó” a csapat. Nem hiszem, hogy sok együttesben kap helyet 2000-
es születésű futballista.

– Igen, ez valóban nem gyakori, de viccesen azt mondom, hogy időben 
tűzbe került, lesz ideje rutint szerezni. Sok 19–20 éves játékosunk van, ami 
azt jelenti, hogy megvan az utánpótlás. Az átlagéletkor 19,2 év. A legidő-
sebb, a csapatkapitány is csak 32 éves, tehát tényleg előttük áll a jövő, ha 
úgy akarják.

mindenkire SzámítAnAk
– És úgy akarják?
– A következő idényben az a cél, hogy élcsapattá legyünk, akár feljebb is 

jussunk. A játékosok is komolyan gondolják ezt, így nem tartok attól, hogy 
bárki kevesebbet, rosszabbat nyújtana, mint a mögöttünk lévő szezonban.

– Hogyan látja, elég lesz ez a csapat ahhoz, hogy előrébb, följebb lépjen?
– A legfontosabb az, hogy a jelenlegi keret együtt maradjon. Mindenkire 

számítunk, aki részese volt ennek a szép menetelésnek, de ettől függetlenül 
két-három igazolást tervezünk. Azonban csak olyan játékosokét, aki által 
tényleg erősebbek leszünk, s nem a kispadon ülnek.

élCSAPAt SzÜletik?
– Akár egy igazi élcsapatnál, már készen áll a szakmai program. Gondolom, 
fejből tudja a felkészülés menetét is.

– Az első edzést július 11-én tartom, addig mindenki lazítson, mert attól 
kezdve nem lesz lehetőség erre. Azt tervezzük, hogy három nB III-as és egy 
Pest megyei csapattal játszunk felkészülési meccset, vagyis erős ellenfelek-
kel, mert egyébként nincs értelme.

– Az ősztől tehát afelé tart a PSK, hogy a jövő év tavaszán mint élcsapat-
ról beszélhessünk róla?

– Ha hozzáállásban, akaratban, szervezettségben meg tudjuk ismételni 
az elmúlt szezont, valamint az egyesület és a szakosztály vezetése is hason-
ló módon segíti a munkánkat, akkor az élcsapat megnevezés nem marad 
álom.

 
hA MEgMArAd AZ AláZAt…
lévai istván Zoltán alpolgármester hisz a PsK-nak még az 
ideinél is jobb szereplésében.
– ha létezik törvényszerűség a sportban, akkor az imreiekre 
még szebb idény várhat. Ugyanis azok a fiatal, tizenéves 
srácok, akik a csapat gerincét alkotják, rutint, meccsbiz-
tonságot szereztek. Az ősztől már „profiként” futhatnak ki 
a pályára, s ez sok jót ígérhet. Persze mindez csak akkor 
válhat valóra, ha az akarat és az alázat megmarad. 

a gyermek(klinika) 
mozgásba Hoz

�negyedik alkalommal rendezték meg június 11-én, vasárnap 
a tour de bókay kerékpáros felvonulást, amelynek útvonala 
a Viii. kerületből, a bókay János utcai i. sz. gyermekgyó-

gyászati klinika udvaráról vezetett a XViii. kerületi bókay-kertbe. 
Az egyre népszerűbb és ismertebb rendezvényen az idén mint-
egy ötszázan szálltak nyeregbe, hogy kerekezzenek és a nevezé-
sükkel támogassák a klinikát, annak kis betegeit.

tUdtA-E dr. BÓKAy JánosrÓl, hogy…
…az eredeti családneve bock volt, amelyet 1846-ban Jókai mór  

ösztönzésére magyarosított? 
…az ősei evangélikus vallású szepességi németek voltak? 
…a korszerű magyar gyermekgyógyászat megteremtője, sebészdoktor, 

szemészorvos és egyetemi tanár volt? 
…királyi tanácsos és a Vaskorona-rend lovagja volt?
…öt testvére volt? 
…1822-ben született, s 1884-ben, 62 évesen hunyt el?

Az oldalt összeállította: róth Ferenc
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KeréKgyártó györgy   

Kisebb vita kerekedett – természetesen 
csak tréfából – abból, hogy ki a büsz-
kébb a Mindenki című kisfilmjéért idén 
Oscar-díjat nyerő Deák Kristóf filmren-
dezőre: a kerületiek egész közösségét 
képviselő önkormányzat vagy a Bras-
só Utcai Általános Iskola, amelynek 
padjait a gyermek Kristóf alsótól a 
nyolcadikig koptatta. Tény, hogy a vi-
lágsikerre mindenki nagyon büszke, 
hiszen – ahogy Ughy Attila polgármes-
ter a június 7-én az iskolában rendezett 
ünnepségen Deák „Bamba” Ferencre 
célozva mondta – világrekorder góllö-
vővel már dicsekedhettünk, de Oscar-
díjassal eddig még nem.

– Emlékeztem, hogy Kristóf jó ta-
nuló volt, ezért előkerestem a korabeli 
dokumentumokat, hogy megnézzem, 
becsúszott-e esetleg egy-egy négyes. 
Hát nem – mondta Tasnádi András, a 
Brassó iskola igazgatója. A pedagógus 
beszámolt arról is, hogy Deák Kristóf a 
filmes kísérleteit az iskola vizuális mű-

helyében kezdte, ahova akkor is visz-
szajárt, amikor már a Belvárosba járt 
gimnáziumba.

– Egészen biztos vagyok abban, 
hogy jó tanárok nélkül az ember nem 
tud kibontakozni abban, amiben a leg-
jobb. Ezért gondolok hálás szívvel az 
enyéimre, és boldog vagyok, hogy kö-
zülük nem egy embert ma itt köszönt-
hetek – mondta a filmrendező.

Hogy a büszkeség mennyire köl-
csönös, arra bizonyság volt a korai 
zsengék bemutatója. Bizony, az iskola 
– anélkül, hogy előre tudná, ki milyen 
eredményt ér majd el – őrzi a műhely-
ben született munkákat. 

Deák Kristóf jelenleg Londonban él, 
de gyermekkorának színhelye, a Brassó 
utca és környéke élénken él a szívében.

– Sok helyütt jártam a világban, 
ezért biztosan mondhatom, kevés ilyen 
hely van – jelentette ki. – Rengeteg a 
tágas tér, csend van, szépek a kertek, 
sok a park. Nyugalmas, csodálatos. 
Szerettem volna, ha ezt mások is lát-
ják, ezért rendeztem be a filmbe. Aki 
figyelt, észrevehette, hogy egyes külső 
helyszíneket itt forgattunk, egyet pél-
dául épp az iskola mögötti sarkon.

A rendező tehát büszke az iskolájá-
ra és annak környékére, az iskola és az 
önkormányzat pedig őrá. Ughy Attila 

és Kucsák László országgyűlési képvi-
selő egyaránt egy büszke közösség ne-
vében beszélt. Egyébként a képviselő-
től származott az ötlet, hogy a sikeres 
filmes megkapja a kerület tiszteletbeli 
díszpolgára címet, amit a döntéshozók 
azonnal meg is szavaztak.

Hab a tortán, hogy Deák Kristóf 
ezen a június 7-én ünnepelte a 35. szü-
letésnapját, így a kitüntetés mellé egy 
különleges műsort is kapott: a 1.a osz-
tály kis harangokra hangszerelve adta 
elő a köszöntésére a Happy Birthday 
című dalt.

ughy attila polgármester és Kucsák lászló országgyűlési képviselő adta át a díszpolgári címet Deák Kristófnak

Jó tanárok nélkül nincs siker
Londonból tért haza a világhírű rendező, Deák Kristóf

 

dEáK KristÓF PályáJA
Az 1982-ben született oscar-
díjas filmrendező a brassó utcai 
iskola befejeztével az Apáczai 
Csere János gimnáziumban, 
majd a műegyetemen tanult 
tovább. Hangmérnöknek ké-
szült, részt vett rádiós műsorok 
gyártásában is, de visszahúzta 
a szíve korábbi szerelméhez, 
a filmhez. 2006-ban gyár-
tásszervező szakon végzett 
a Színház- és Filmművészeti 
egyetemen, ahol időközben 
vágni is megtanult. Sokoldalú 
tehetségének köszönhetően 
számos produkcióban vett 
részt: például a Szabadság, 
szerelem, a tűzvonalban, a ka-
méleon elkészítésében, és tagja 
volt a Steven Spielberg-féle 
münchen stábjának is. 2011-től 
ő rendezte a Hacktion tizenkét 
epizódját. 2009 óta londonban 
él, ahol a Westminster egyetem 
rendezői szakán mesterdiplo-
mát is szerzett.

A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN
TÖBBET ÉR A PÉNZE!
Kérjen nálunk törzsvásárlói kártyát és mindenre

kedvezményt kap!
[A receptköteles készítményekre a kedvezmény nem vonatkozik.]

SZÉLES VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK!
A törzsvásárlói kártya 2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig érvényes.

SÁRGA BOROSTYÁN PAT
IK

A

Sárga Borostyán Patika
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-20.00, 
Szombat: 8-12

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter
Az akció 2017. június 1.-től 2017. augusztus 30.-ig
vagy a készlet erejéig tart.

KUCsáK lásZlÓ KEZdEMényEZtE
deák Kristóf a 35. születésnapján tiszteletbeli díszpolgári 
címet vehetett át a Brassó iskolában rendezett ünnepségen. 
A kitüntetést Kucsák lászló országgyűlési képviselő 
kezdeményezésére az önkormányzat képviselőtestülete szavazta 
meg. A képviselő figyelemmel kísérte Kristóf pályafutását, 
és közösségi oldalán az elsők között lelkesített arra, hogy 
szurkoljunk az oscar-díjra felterjesztett tehetségnek. Az 
önkormányzat által odaítélt címet Kucsák lászló Ughy Attila 
polgármesterrel közösen adta át a kitüntetettnek. 
– Egy rendkívül büszke közösség tagjaként állhatok most 
itt – mondta az országgyűlési képviselő. – A Mindenki méltán 
nyerte el a legjobb rövidfilmnek járó díjat, kerületünk pedig 
sok kiválósággal dicsekedhet, de oscar-díjassal eddig nem 
büszkélkedhetett. Kristófnak további sok sikert kívánok, 
ugyanakkor remélem, hogy kitartó munkája és sikere sok ma 
még itt tanuló fiatalt sarkall arra, hogy a maga útját járja.


