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ElsŐ AZ EgésZség

a lőrIncI SzaKrEndElő átfogó 
röntgendigitalizációs beruházásának kereté-
ben a pestszentlőrinc-pestszentimre egész-
ségügyi szolgáltató nonprofit közhasznú 
kft. a kerületi önkormányzat támogatásával 
egy direkt digitális röntgenfelvételező beren-
dezést, egy digitális mammográfkészüléket 
és egy teleröntgennel kiegészített digitális 
panorámaröntgent tudott vásárolni.

FEJlŐdiK A PArK

a KErülEtI önKorMányzat idei terveinek 
megfelelően a második ütemmel folytatódik 
a haladás és a balassa bálint utca, vala-
mint az Üllői út által határolt sarokterület 
rendezése, fejlesztése valamint arculatá-
nak megszépítése. a munkálatok ezúttal 
mintegy 1500 négyzetméteres területet 
érintenek. a közvilágítás megújítása is része 
a teljes beruházásnak.

hAvAnnA-ÜnnEP

a gyErMEKEKnEK és a felnőtteknek is 
szóló, minden korosztály igényeit kielégítő 
szórakoztató programokat kínált a huszadik 
alkalommal megrendezett havanna-ün-
nep a kondor béla közösségi házban, a 
sétányon és a körülötte lévő területen május 
24–26 között. jó volt látni, hogy a családok, 
a gyerekek és az idősek is elmentek, és 
élvezték a különböző eseményeket.

idŐUtAZás 

MIndEn KoroSztálynaK kellemes kikapcso-
lódást ígér június 2-án a vasvári pál tobor-
zó Fesztivál. a rendezvény 9 órakor a vas-
vári-kopjafánál kezdődik a pestszentimrei 
református templom kertjében. az itteni 
megemlékezésen részt vevők átsétálnak a 
sportkastélyhoz, ahol a dohnányi zeneisko-
la fúvósainak fellépésével veszi kezdetét a 
színpadi programok sora. 

hÓdítÓ PAKK

a vároSgazda utánPótláS aKadéMIa jég-
korongozó palántái mutatkoztak be május 
12-én a pólus Centerben. barátságos hár-
mas villámtornán mérték össze az erejüket 
a bevásárlóközpont csapatával, a pólus 
pingvinekkel és a dunakesziről érkezett 
gyerekekkel. ezúttal nem az eredmény volt 
a lényeg, hanem az, hogy a vua-hokisok 
nagyobb közönség előtt is szerepeljenek. 
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Előbb 
lehetett
strandolni
A strandszezonra felújí-
tott, hűs vizű medence, 
árnyas fák, kellemes 
napozóterület, napsütés 
és a tavalyihoz hasonló 
jegyárak. Kell-e ennél 
több ahhoz, hogy nap-
ról napra megteljen a 
Bókay-kert strandja? A 
hivatalosan június 8-án 
nyitó, de a szép időre 
tekintettel az uszoda 
vendégei előtt már a 
gyermeknapon nyitva 
álló létesítmény nem-
csak a helyi strandoló-
kat vonzza, hanem más 
fővárosi kerületekből és 
a környező települések-
ről is sokan felkeresik.

központi elhelyezkedése ré-
vén a bókay-kertet a kerület-
ben élők ráadásul nemcsak 
autóval vagy tömegközleke-
déssel érhetik el gyorsan, 
hanem biciklivel vagy akár 
gyalog is, így a medence egy 
gyors csobbanásra is alkal-
mas. a fák övezte kellemes 
környezetben pedig akár 
egy egész napot is el lehet 
tölteni. 
idén főként a nagymeden-
cét, a pancsolót, a lábmosót 
és az öltözőket érintették a 
karbantartási munkák, de 
nem maradt el a medence 
környezetének megszépítése 
sem. ezenkívül a városüze-
meltető cég szakemberei 
kifestették az öltözőket, 
és alapos csiszolás után a 
strand padjait is lefestették.
a bókay-kerti strand az 
augusztus 31-i szezonzárásig 
mindennap 9-től 19 óráig 
tart nyitva. a jegyek és a 
szolgáltatások árai idén sem 
változtak: az egész napos 
felnőtt belépő 1000, az 
egész napos gyermekbelépő 
650, az egész napos családi 
belépő, amelyet 2 felnőtt + 
2 gyerek vagy 1 felnőtt + 3 
gyerek vehet igénybe, 2650, 
a dolgozói + önkormányzati 
kedvezményes belépő 500, 
a napozóágy 500 forintba 
kerül.

Bővebben a 3. oldalon

KEréKgyártó györgy    

– Az én gyerekkoromban még nem voltak ilyen hangu-
latos helyek egy fesztivál megrendezésére, mint a mai 
Bókay-kert – mondta Ughy Attila polgármester, aki a 
május 27-i Bókay-kerti rendezvényen az esti Alma-kon-
cert előtt köszöntötte a szép számban összegyűlt csalá-
dokat. Hozzátette: – Akkoriban a lőrinci Sportcsarnok 
környékén ünnepeltük a gyereknapot, ahol ilyenkorra 
már sárgára száradt a fű. Szerencsére ez ma már nem 
így van.

beleszólhattak
A polgármesteri beszéd célja azonban természetesen 
nem a nosztalgia volt. Az önkormányzat két meglepe-
téssel készült az eseményre. Az egyik az volt, hogy a 
fesztivál ideje alatt helyi ötletbörzét hirdettek a játszó-
terekről. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zrt. 
sátránál a gyerekek szülővel vagy egyedül egész nap 
részt vehettek egy hat kérdésből álló teszt kitöltésében. 
A kérdések azt szondázták, hogy melyik játszóteret láto-
gatják a legszívesebben, mennyire elégedettek a hellyel, 
mennyire tartják azt tisztának, és milyen változtatást 

javasolnának. Mindez jó alkalom volt arra, hogy az ön-
kormányzat saját cége, a Városgazda zrt. szakemberei 
maguktól az érintettektől kapjanak visszajelzést a lé-
tesítményekről, és hogy az ötleteket felhasználhassák 
majd az adott terület alakításakor. A tesztet kitöltők kö-
zött két tárgynyereményt sorsoltak ki, és azt is megtud-
hattuk, hogy milyen változtatásnak örülnének a nyer-
tesek a kedvenc helyükkel kapcsolatban: az egyik több 
olyan eszközt szeretne a Bókay-kertbe, amelyet nagyobb 
gyerekek használhatnak, a másik kötélpályát álmodott a 
Havanna-lakótelep játszóterére.

ingyen a strandra
Amint azt a Városkép is megírta, a Városgazda júni-
us 8-án nyitja meg hivatalosan a strandot, de mivel az 
műszakilag készen állt a nyitásra, a nyárias időjárásra 
tekintettel a Park uszodába belépőjegyet váltók már a 
gyereknapon igénybe vehették. 

Az önkormányzat másik meglepetése azoknak is 
szól, akik nem voltak ott a fesztiválon. 

– Hajdan volt strandja a XVIII. kerületnek, aki még 
emlékszik rá, a Május 1. – emlékeztetett Ughy Attila.  
– A Bókay-kert strandjával az a célja az önkormány-

zatnak, hogy újraélessze a strandolás hagyományát a 
kerületben. Mivel ebben az évben a gyermeknap, a va-
káció kezdete és a nyitás közel esik egymáshoz, az ön-
kormányzat minden kerületi diáknak, tehát az általános 
és a középiskolásoknak is, egy ingyenes strandbelépőt 
ad a bizonyítvány mellé. Ez bizonyára hozzájárul ahhoz, 
hogy mindenki kipróbálhassa a létesítményt.

Voltak, akik nem várták meg az ajándék jegyet: ők 
kihasználták a forró vasárnapot, és az időt a fesztivál 
forgatagának közelében, de attól elkülönülten, a meden-
ce mellett töltötték.

a legjobbak között
Az idei fesztivál jól láthatóan az elmúlt évek legsikerül-
tebb gyereknapjai közé kerül. Ezúttal minden együtt 
volt: jó szervezés, magas színvonalú és minden korosz-
tályt megszólító színpadi programok, érdekes standok 
sora, sőt az apukáknál talán még az is, hogy előző este 
a Bajnokok ligáját a real Madrid nyerte, amelynek köz-
tudottan jelentős rajongói tábora van Magyarországon. 

Folytatás a 9. oldalon

Mi lEsZ A BiZiBEn?
Az önkormányzat ajándékát, az ingyenes 
strandbelépőt valamennyi diák megkapja, 
aki kerületi iskolában fejezi be a tanévet, 
tehát az általános és a középiskolások is. 
Az ajándék ráadásul „házhoz megy”: ott 
lesz minden bizonyítványban.

� a bókay-kertben megrendezett gyereknapi Fesztivál az önkormányzat ha-
gyományos ajándéka az Ünneplő Családok számára. az idén két örömhírt 
is bejelentett az eseményen ughy attila polgármester. az egyik az, hogy 

minden kerÜleti diák ajándék strandbelépőt kap majd a bizonyítvány mellé.

Két MEglEPEtéssEl állt ElŐ A gyErMEKnAPon AZ ÖnKorMányZAt

az új szakosztály apró tehetségei a Pólus centerben mutatkoztak be
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2 Egészség Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések

Bodzay zoltán   

A lőrinci szakrendelő átfo-
gó röntgendigitalizációs be-
ruházásának keretében a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. a 
kerületi önkormányzat tá-
mogatásával egy direkt di-
gitális röntgenfelvételező 
berendezést, egy digitális 
mammográfkészüléket és egy 
teleröntgennel kiegészített 
digitális panorámaröntgent 
tudott vásárolni. A korszerű 
berendezések fogadására fel-
újították a IV. emeletet, ami 
29 millió forintba került. Az 
összesen 152 millió forintos 
beruházáshoz az önkormány-
zat 112,4 millió forinttal járult 
hozzá.

Folyamatos 
megújulás
Ughy Attila az ünnepélyes 
átadón elmondta: nem szok-
ványos módja az ilyen típusú 
intézmények működtetésének 
az, hogy az önkormányzat a 
többségi tulajdonos, de a gya-
korlat igazolta, hogy van eb-
ben az üzemeltetési formában 
lehetőség. Mint a beruházás 
mutatja, a rendelő fejleszté-

séről is képes gondoskodni 
az önkormányzat, mert a je-
lenlegi nem is az első, hiszen 
nem olyan régen egy korszerű 
gasztroenterológiai fektetőt és 
vizsgálót adtak át, két éve pe-
dig a szájsebészet újult meg.

– Ez azt mutatja, hogy idő-
ről időre az önkormányzat 
néhány száz millió forintos 
támogatásával, illetve a szak-
rendelő saját forrásainak fel-
használásával sikerül egy-egy 
újabb rendelőrészt felújítani. 
Ilyenkor nemcsak szépésze-
ti beavatkozásokat végzünk, 
nemcsak arról van szó, hogy 
befestjük a falakat, vagy kicse-
réljük a linóleumot és a nyílás-

zárókat, hanem új diagnosz-
tikai eszközök beszerzése is 
történik. Most teljes röntgen-
diagnosztikai fejlesztés tanúi 
lehetünk a szájsebészeti, illetve 
a fogszabályozási kezelésektől 
kezdve az ortopédiai, reuma-
tológiai problémák vizsgálatán 
át egészen a mammográfiáig – 
hangsúlyozta a polgármester.

a laboratórium 
is megújulhat
Dömötör István arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a most 
befejezett munkákkal a fej-
lesztések nem érnek véget. 
Az alpolgármester bejelen-
tette a szakrendelő laborató-
riumának jövő évi felújítását, 
amely ugyancsak saját for-
rásból valósul meg. Az elő-
zetes kalkulációk szerint ez a 
korszerűsítés is mintegy 150 
millió forintba kerül majd, de 
az eredményeként a délkelet-
pesti régió vezető járóbeteg-

ellátó intézményévé válhat a 
szakrendelő. 

Az alpolgármester utalt a 
Béke téri gyermekrendelő fel-
újítására is, ami szintén a kerü-
let vezetése és az egészségügyi 
szolgáltató közötti példaértékű 
együttműködésnek köszönhe-
tően valósul meg. 

Csökkenő 
várakozási idő
Az egészségügyi szolgálta-
tó ügyvezető igazgatója, dr. 
Szebényi Attila komoly fejlő-
désnek nevezte az intézmény 
életében a röntgengépek cse-
réjét, amely kizárólag az ön-
kormányzat támogatásával 
valósulhatott meg. Elmondta, 
hogy az új röntgendiagnoszti-
kai berendezések révén lénye-
gesen csökkent a várakozási 
idő, és magasabb színvonalú 
lett a szakmai ellátás. 

A röntgenfelvételi beren-
dezés kiválasztásakor fontos 
szempont volt, hogy alkalmas 
legyen egy kimondottan nagy 
forgalmú radiológiai osztály 
kiszolgálására. Az új mam-
mográfiás készülék előnyei 
közé tartozik, hogy megszűnik 
a hagyományos filmre történő 
dolgozás, és a visszajáró bete-
gek dokumentációja gyorsab-
ban előkereshető a képtároló 
szerverről. Hiánypótló beruhá-
zás volt a fogorvosok minden-
napos munkáját megkönnyítő 
panorámaröntgen-berendezés 
beszerzése. A készülékhez tar-
tozó teleröntgen-kiegészítés a 
fogszabályozást teszi tervezhe-
tőbbé, kiszámíthatóbbá.

�Ünnepélyes keretek között adták át má-
jus 18-án a zsebők zoltán szakrendelő 
felújított röntgenosztályát és az új rönt-

gendiagnosztikai berendezéseket, amelyekkel 
az intézmény modern környezetben minőségi 
betegellátást tud nyújtani.
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JöVőrE A lABor 
fElúJíTáSA 
KöVETKEzHET
Új röntgendiagnosztika a Zsebők Zoltán Szakrendelőben

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyuttpart.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 tErvtŐl A MEgvAlÓsításig
a zsebők zoltán szakrendelő radiológiai részlegének 
korszerűsítéséről tavaly tavasszal döntött az önkor-
mányzat képviselő-testülete. a cél az volt, hogy az 
intézmény rendszereit a XXi. század követelményeinek 
megfelelő berendezésekre cseréljék. 
a szakmai egyeztetéseket követően december végén 
írtak ki tendert a gépekre, amelyek már működnek is. 
ezzel együtt az új berendezések fogadásához felújítot-
ták a iv. emeleti radiológiai részleget, így az intézmény 
komfortosabb környezetet tud biztosítani a betegek 
és a személyzet részére is. erre a felújításra csaknem 
30 millió forintot költött az üzemeltető egészségügyi 
szolgáltató. 

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.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
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: 8-17 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 Béla. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

IMrE-Ház
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

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

www.bp18.hu

ughy attila polgármester, dr. Szebényi attila, az egészségügyi szolgáltató ügyvezető igazgatója és dömötör István 
alpolgármester átadja a felújított röntgenosztályt
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�a strandszezonra felújított, 
hűs vizű medence, árnyas 
fák, kellemes napozóte-

rület, napsütés és a tavalyihoz 
hasonló jegyárak. kell-e ennél 
több ahhoz, hogy napról napra 
megteljen a bókay-kert strandja? 
a hivatalosan június 8-án nyitó 
létesítmény nemcsak a helyi 
strandolókat vonzza, és jó hír, 
hogy meleg idő esetén ezen a 
hétvégén is nyitva lesz a strand.

PuSKáS attIla     

Központi elhelyezkedése révén a Bókay-kertet a 
kerületben élők ráadásul nemcsak autóval vagy 
tömegközlekedéssel érhetik el gyorsan, hanem 
biciklivel vagy akár gyalog is, így a medence egy 
gyors csobbanásra is alkalmas. A fák övezte kelle-
mes környezetben pedig akár egy egész napot is el 
lehet tölteni. 

minden elkészÜlt
A strandot megviseli a téli hideg, ezért a nyitást 
mindig megelőzi a fagy okozta károk javítása és 
az egyéb felújítások. Idén főként a nagymedencét, 
a pancsolót, a lábmosót és az öltözőket érintették 
a karbantartási munkák, de nem maradt el a me-
dence környezetének megszépítése sem.

A tél mellett a tavaly nyári szezon is nyomokat 
hagyott a Park strandfürdő területén. A különbö-
ző hibák elhárításán a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit zrt. szakemberei dolgoztak.

– Kijavítottuk, illetve kicseréltük a tavaly elfá-
radt burkolatokat a strandon. Az előző szezonban 
az élménymedencerészt újítottuk fel, idén a nagy-
medence volt a soros, továbbá teljes burkolatcserét 
végeztünk a lábmosónál. A pancsolórészen kelet-
kezett hibákat szintén kijavítottuk, és az üldögélős 
részén is kicserélték a burkolatot a munkatársa-
ink. Végezetül a túlfolyóvályú mögötti részt tet-
tük rendbe – mondta el Bögös József, a Városgazda 
zrt. Uszodaüzemeltetési osztályának vezetője.

A karbantartás nem csak a medencét érintet-
te, ugyanis a városüzemeltető cég szakemberei 
kifestették az öltözőket, és alapos csiszolás után a 
strand padjait is lefestették.

– A bejárat melletti régi zuhany helyett újat te-
lepítettünk, és kicseréltük a strandröplabdapálya 
hálóját. új homokkal frissítettük fel a pályát, így 
még élvezetesebb lesz rajta a játék. folyamatosak 
a kertészeti munkák is a strandon, a zöldfelületek 

megfelelő minőséggel várják a vendégeket – tette 
hozzá Bögös József.

buli a strandon
Harmadik alkalommal rendezi meg a strandon 
évzáró összejövetelét a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia. A hangulatos programokkal, sportági 
bemutatókkal fűszerezett délutánon, június 8-án, 
a szokásokhoz híven az akadémia szakosztályai-
nak bemutatóit láthatjuk. Az egyesületnek már 
9 szakosztálya van – labdarúgás és strandlabda-
rúgás, úszás, vízilabda, küzdősport, kosárlabda, 
szabadidősport, jégkorong, sakk és street dance –, 
és mintegy 900 gyermeket mozgat meg a kerület-
ben. 

Az évzárón az akadémia vezetősége megaján-
dékozza az egész évben jól teljesítő sportolókat. 
Idén több mint 50 fiatal kap elismerést.

nyitvAtArtás és JEgyárAK
 A Bókay-kerti strand az augusztus 

31-i szezonzárásig mindennap 
9-től 19 óráig tart nyitva. A jegyek 
és a szolgáltatások árai idén sem 
változtak:

– egész napos felnőtt belépő: 1000 Ft
– egész napos gyermekbelépő: 650 Ft
– egész napos családi belépő, 

amelyet 2 felnőtt + 2 gyerek vagy 
1 felnőtt + 3 gyerek vehet igénybe: 
2650 Ft

– dolgozói + önkormányzati 
kedvezményes belépő: 500 Ft

– napozóágy: 500 Ft

Lehetett csobbanni!
Felkészült a szezonra a strand

 

Olcsón nyújt kellemes kikapcsolódást a Bókay-kert strandja szabadidő

ÜllőI úT, AMI öSSzEKöT
Az Üllői út története a témája annak a kiállításnak, amelyet a három érintett 
kerület, Ferencváros, Kispest és Pestszentlőrinc-Pestszentimre helytörténeti 
gyűjteményei illetve múzeumai rendeztek a Ferencvárosi helytörténeti gyűjte-
mény ráday utcai épületében.

Az Üllői út, ami összeköt című kiállítást Bács-
kai János, ferencváros polgármestere nyitotta 
meg május 15-én. Köszöntőt mondott Ughy 
Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Gajda 
Péter, Kispest polgármestere is (képünkön). A 
kiállított anyag érdekes történeti adalékokkal 
szolgál ferencváros, Józsefváros, Kőbánya és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjából. 

A közös helytörténeti kiállítás a ferenc-
városi Helytörténeti Gyűjtemény, a Kispesti 
Helytörténeti Gyűjtemény és a Tomory lajos 
Múzeum szakembereinek együttes munkájával 
jött létre Budapest leghosszabb sugárútjáról, 
amely a Kálvin tértől Üllő felé haladva a VIII., 
a IX., a X., a XVIII. és a XIX. kerületen át ha-
lad egészen a 871. házszámig, illetve Budapest 
határáig. 

Ughy Attila a köszöntőjében elmondta, hogy 
legendás utak a világon mindenhol voltak és 
lesznek. olyan utak, amelyek mellett nem lehet 
elmenni anélkül, hogy ne emlékeztetnének az 
irodalom és más művészetek értékes alkotása-
ira, alkotóira. 

– Nekünk is van egy 16 kilométer hosszú 
legendás utunk, az Üllői út, amely nélkül nem 
képzelhető el sem Kispest, sem Pestszentlőrinc 
és természetesen ferencváros sem. Az Üllői út 
a főváros leghosszabb sugárútja, amely verőér, 

szimbóluma a városi élet burjánzásának, fellen-
dülésének – hangsúlyozta a polgármester. 

A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy 
már a középkorban is ez a sugárút kötötte össze 
a Pesttől délkeletre elhelyezkedő településeket. 
A város egyik legfontosabb útvonala a belső te-
rületekről a szentlőrinci, majd a vecsési vámot 
elhagyva Szolnok, tágabb értelemben pedig az 
Alföld felé vezetett, ezért kezdetben szolnoki 
országútként is emlegették. 

Budapestet, Kispestet és Pestszentlőrincet 
1900-tól köti össze az Üllői úti villamosvonal, 
vágányai azóta is a páros oldal mellett halad-
nak a két utóbbi településen. A hatvanas évek 
végére az Üllői út lényegében telítődött, s a 
helyzet megoldása érdekében a hetvenes évek 
elején kezdődött meg a metró építése. A kiál-
lítás a főbb csomópontok alapján felosztva mu-
tatja be az Üllői utat, amelynek pestszentlőrinci 
szakaszáról is láthatók érdekességek. 

A vándorkiállítás első, nyitó helyszíne a fe-
rencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény (1092 rá-
day utca 18. – bejárat az Erkel utca 15. felől), 
ahol június 2-ig látható. Ezt követően átköltö-
zik Kispestre, majd onnan még a nyár folya-
mán Pestszentlőrincre is, hogy az ezekben a 
kerületben élők is láthassák.

Ê -bodzay-

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Kitüntetés az 
örményeknek
A honvédelemért Kitüntető Cím ii. fo-
kozatát vehette át nazarjan hamlet, a 
Xviii. kerületi Örmény nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke május 25-én a vá-
rosháza-díszteremben. A kitüntetést 
holló József nyugalmazott altábornagy, 
volt honvédelmi miniszteri főtanácsadó, 
miniszteri biztos adta át.

A magyar honvédelem napja alkalmából a mi-
nisztérium Nazarjan Hamletnek a  honvédelem 
ügyében végzett tevékenységét, az örmény és a 
magyar kapcsolatok erősítéséért kifejtett mun-
káját ismerte el.

A miniszteri biztos kiemelte, hogy az ör-
mény és a magyar katonai hagyományok Buda 
1686-os visszafoglalásáig nyúlnak vissza, és 
töretlenül egybeforrtak, aminek az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc is bizonyítéka, 
nem beszélve arról, hogy az első világháború-
ban örmény hadosztálya is volt a magyar hon-
védségnek. 

Nazarjan Hamlet munkájának köszönhető, 
hogy már Budapesten és Jerevánban is van ör-
mény és magyar katonai hősi emlékmű. 

A kitüntetett ennek kapcsán elmondta, hogy 
mindennek személyes indíttatása volt. 

– Azért jöttem 1966-ban Magyarországra, 
hogy megkeressem édesapám sírját. Sajnos ez 
nem sikerült, de annak örülök, hogy a XVIII. 
kerületben, talán a világon egyedülálló módon, 
van hol megemlékezni egy szál virággal az el-
esett örmény és magyar katonákról. 

Nazarjan Hamletet Ughy Attila polgármes-
ter is köszöntötte, aki ígéretet tett arra, hogy 
az önkormányzat megoldást keres arra, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat elnökének örmény 
gyűjteménye méltó helyet kapjon a kerületben.

A nyugállományú katonák szervezetei ér-
dekében végzett tevékenysége elismeréséül a 
XVIII. kerületi örmény Nemzetiségi önkor-
mányzat is kapott egy elismerő oklevelet.

Ê P. a.

Kincskeresés 
a Kondorban
hat éve rendezik meg kerületünkben a 
Kincskereső Kulturális találkozót a ta-
nulási nehézséggel küzdő, sajátos ne-
velési igényű, illetve hátrányos helyzetű 
óvodások és diákok számára egy elhiva-
tott gyógypedagógus, Magyar gabriella 
szervezésében. 

Az elmúlt években csaknem másfél száz siker-
élményre vágyó gyermek mutathatta meg, hogy 
egészségügyi vagy szociális problémái ellenére 
is igen tehetséges és ki mer állni a színpadra 
verset, mesét, rövid színdarabot vagy ének- és 
táncprodukciót előadni. Idén május 10-én hét 
fővárosi intézményből, sőt Szegedről is érkeztek 
„kincsek” a Kondor Béla Közösségi Házba, aki-
ket Dömötör István alpolgármester e szavakkal 
köszöntött:

– Sokszor abba a hibába esünk, hogy kate-
góriákat állítunk fel ahelyett, hogy kincseket 
keresnénk és találnánk a művészet és a sport 
terén. Soha ne azt nézzük, hogy miben külön-
bözünk, hanem azt, hogy miben vagyunk jók, 
kimagaslók. Ehhez a munkához kívánok a pe-
dagógusoknak és nektek, szereplőknek, sok si-
kert.

Jó volt látni, milyen lelkesedéssel és oda-
adással adják elő produkcióikat a gyerekek, 
hogy megmutassák maguknak, társaiknak és 
a tágabb környezetüknek, mire képesek, miben 
tudnak sikeresek lenni. Ennyi jó előadás után 
a zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor az 
egész napos rendezvény végén sorrendet kellett 
felállítania. Mindenesetre a helyezettek egy él-
ménnyel és ajándékokkal gazdagodva térhettek 
haza.

– Nagyon fontos számomra – mondta Ma-
gyar Gabriella –, hogy a tanulási nehézséggel 
küzdő, magatartási problémás, sajátos nevelési 
igényű és hátrányos helyzetű fiatalok az óvodá-
tól a középiskolás korosztályig megmutathas-
sák, hogy ők is képesek színvonalas előadásra, 
kreatív alkotások megvalósítására. Ilyen alkal-
makkal jutnak sikerélményhez és kapnak újabb 
lendületet tanulmányaik folytatásához.

Ê temesi l.

Padok 
az Alacskán 
senki nem szeret cipekedni, főleg me-
legben és messzire. Egy-egy bevásár-
lásból hazaindulva lépten-nyomon ta-
lálkozhatunk szatyrokkal is bajlódó, 
babakocsit toló kismamákkal vagy jobb 
esetben kerekes bevásárlókocsit húzó, 
rosszabb esetben telepakolt cekkereket 
cipelő idősekkel.

Ganzkertvárosban az idősebbek jelezték az ön-
kormányzatnak, hogy a Királyhágó út, Nemes 
utca, Alacskai út találkozásánál lévő élelmiszer-
áruház messze van a buszmegállóktól, és amíg 
odaérnek, többször is meg kell állniuk a vásá-
rolt áruval teli szatyrokkal.

– Az Alacskai útnak ezen a szakaszán eddig 
egy pad volt, amin megpihenhettek a járókelők. 
Az önkormányzat most két újabb pad kihelyezé-
sével igyekezett segítséget nyújtani – mondta el 
Dámsa József önkormányzati képviselő. – A két 
új pihenőhely díszburkolattal készült, és szeme-
tes edény is tartozik hozzájuk. A díszburkolat 
egyúttal a már meglévő pad körül is elkészült.

A pihenőhelyek kijelölésekor arra is ügyel-
tek, hogy árnyas helyen legyenek, hogy a nyá-
ri melegben is kényelmesen lehessen használni 
azokat.

Ê P. a.

Airport 2018
szavatartó ember hardy Mihály, a Buda-
pest Airport Zrt. kommunikációs igaz-
gatója. Két évvel ezelőtti ígéretéhez hí-
ven ismét a Pátria Páholy vendége volt 
május 24-én. 

– Mindig örömmel jövök a XVIII. kerület-
be – kezdte kötetlen tájékoztatóját Hardy Mi-
hály. – 1989 és 2000 között magam is kerületi 
lakos voltam, szép emlékek kötnek még ma is 
Pestszentlőrinc-Pestszentimréhez. Ebben a ke-
rületben értőbb fülekre számíthatok, miközben 
a liszt ferenc repülőtér újdonságairól mesélek, 
ugyanis igen sokan dolgoztak ott, sőt mentek 
nyugdíjba onnan.

A kommunikációs igazgató számtalan infor-
mációt osztott meg a hallgatóságával. Megtud-
tuk többek között, hogy az éves utasforgalom 
2017-ben meghaladta a 13 milliót, és a továb-
bi növekedés szinte borítékolható. rendkívül 
népszerű turisztikai célpont Budapest, illetve 
Magyarország, és az ideérkező turisták napo-
kat töltenek el hazánkban. Minimális naponta 
azoknak az utasok száma, akik csak egy átszál-
lás erejéig használják a terminált. 

A fapados légitársaságok kedvező árai olyan 
embereket is repülésre csábítanak, akik ko-
rábban nem engedhették meg maguknak. A 
külföldön dolgozók többszöri ide-oda utazása 
természetesen nagymértékben javítja a statiszti-
kát. Meglepőnek tűnhet, hogy csak londonból 
másfél millió utas érkezik évente.

újdonság a rendszeres tengerentúli járatok 
beindítása. A loT lengyel légitársaság Buda-
pestről indít heti négy alkalommal járatot New 
Yorkba és kétszer Chicagóba.

Vecsésen januárban adták át a 145 szobás 
Airport Hotelt. A gyakori telt ház láttán a me-
nedzsment már most a bővítésen töri a fejét. 

Sok más újdonságról, tervről is szó esett a 
több mint hatvanperces előadásban, ám a la-
punkba sajnos csak ennyi fért. Ismerve az elő-
adó megbízhatóságát, javasoljuk, hogy ne hagy-
ják ki a 2020-as Airport-előadását…               

Ê g. a.

Hogy mennyire találó és népszerű az akció, azt 
a legjobban a számok mutatják. A május 8-án 
megrendezett bringás reggeli már az első fél órá-
jában „csúcsot” döntött, hiszen mindössze har-
minc perc alatt ötvennél is többen fogyasztották 
el vagy vitték magukkal a finomságokat.

Igen, azokat, mert a kakaós csiga, a Mars tej-
ital és a kakaó sokak kedvenc reggeli étele és ita-
la. A vitaminokat a többládányi alma formájában 
találhatták meg a kerekezők, akik a „mosolygó-
sokból” is magukhoz vettek néhányat az útra.

részt vett a bringás reggelin Lévai István Zol-

tán, a kerület sportjáért felelős alpolgármester, aki 
elmondta: már az elmúlt évek is bebizonyították, 
jó gondolat volt, hogy a Kossuth tér és a Thököly 
út sarkán, a kerület egyik legforgalmasabb részén 
lássák vendégül a bicikliseket, mert itt reggelen-
ként mindig nagy a forgalom, s nemcsak az au-
tókban ülők, de a két kereket választók miatt is. 

A 7-től 9-ig tartott reggeli során száznál is 
többen álltak meg, hogy néhány percnyi szünet 
után jobb kedvvel folytassák az útjukat. A falatok 
mellett az odafigyelés jóvoltából…

Ê r. F.

– A környezetünk iránti tiszteletért dicséret ille-
ti kerületünk lakosait – mondta a ládák átadása-
kor Dömötör István alpolgármester (képünkön). 
– A kerti zöldhulladék komposztálása kertünk 
hasznára válhat. A keletkező komposzt a ta-
laj tápanyagellátására és a levegő tisztaságának 
megóvására is tökéletesen alkalmas. Gondol-
junk a füsttel és némi kellemetlen szaggal járó 
zöldhulladék-égetésre, ami inkább szomszéd-
bosszantó, mint hasznos tevékenység, arról nem 
is szólva, hogy a fővárosi szmogriadó-rendelet 
alapján nem is engedélyezett. 

A kertes házakban élők önkormányzati tá-
mogatással öt darab kifejezetten zöldhulladék 
elhelyezésére alkalmas zsákkal gazdálkodhat-
nak. Hetente egyszer a kihelyezett zsákokat in-
gyenesen el is szállítják, ám ebben az esetben 
hiányzik az alkotás öröme, azaz a jó minőségű 
talaj tápanyagának folyamatos előállítása és 
használata. 

Miközben a ládák átadásával foglalatosko-
dott, az alpolgármester említést tett az idei „A 
szebb, virágosabb kerületért” pályázatról is. A 

zsűri tagjainak a nyári időszakban több mint 
1300 illatozó helyszínt kell bejárniuk, megtekin-
teniük, ugyanis ennyien jelentkeztek az önkor-
mányzati pályázatra. 

Ami az alkotás örömét illeti, azt már az ösz-
szeszereléskor is érezhették az érintettek. Elté-
rően az ikeás „rakd össze magad” módszertől, 
a jóval egyszerűbb rajzos ismertetővel ellátott 
850 literes ládát alighanem azok is össze tudták 
szerelni, akik egy gyermekágy lábra állításához 
szabadnapot vesznek ki. 

A ládák elszállítását nézve felfedezhető volt a 
magyar emberek sokszínű találékonysága. Volt, 
aki egyszerűen betornázta a ládát a csomagtar-
tóba, volt, aki biciklivel, kicsit kacsázva kelt vele 
útra. ám a kedvencünk az a 87 éves bácsika volt, 
aki gumis madzaggal, félórás akkurátus munká-
val úgy odakötözte a ládát egy kézikocsira, hogy 
a leszereléséhez órákra lehetett szüksége.

Délután 3 órára kiürült a Sportkastély előte-
re, mind a 150 komposztálóláda gazdára talált, 
és új címre költözött.

Ê gönczöl andrás

Bringáztak és reggeliztek
 

Egyre népszerűbb a kerületi önkormányzat és a Magyar Kerékpárosklub által kezde-
ményezett és támogatott akció, amelynek során „csak” annyi történik, hogy a mun-
kába kerékpárral, netán rollerrel igyekvőket vendégül látja néhány finom falattal és 
baráti szóval az önkormányzat.

Komposztálóládára pályáztak
Az önkormányzati pályázaton elnyert másfél száz komposztálóláda várta környezet-
barát felhasználóit a Pestszentimrei sportkastélyban május 24-én. 
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A füves pályák 
királyai
Öt élőfüves pályát üzemeltet, illetve 
tart karban a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. A labdarúgópályák gyepé-
nek kezelése, a fű nyírása komoly szak-
tudást és megfelelő technikai hátteret 
igényel. Ennek érdekében két korszerű 
fűnyíróval gyarapították a társaság gép-
parkját. 

– Szakmai konferenciákon és kiállításokon is 
rendszeresen részt veszünk, hogy naprakész 
tudással rendelkezzünk a pályák gondozásával 
és a különböző gépek paramétereivel kapcsolat-
ban – mondta Sándor István, a Városgazda zrt. 
Intézményüzemeltetési Divíziójának vezetője. 
– Elsősorban a gépek megbízhatóságára, telje-
sítményére és megfelelő szervizhátterére figyel-
tünk, ezért esett a választásunk egy John Deere 
X590 és egy Antonio Carraro munkagépre. A 
gépekhez különböző adapterek csatlakoztat-
hatók, így a fűnyírás mellett permetező, gyep-
szellőztető és egyéb kiegészítők szerelhetők rá-
juk. Az utóbbi munkagéppel nemcsak a Vilmos 
Endre Sportcentrum élőfüves pályáját, hanem a 
műfüves pályáját is karban tudjuk tartani.

Az Antonio Carraro gépre a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia TAo-pályázaton nyert 
pénzt. A munkagép megfordítható kormány-
üléssel rendelkezik, ami jobb fűnyírást tesz le-

hetővé, mivel a kerekek nem nyomják le a fü-
vet nyírás előtt. A gyűjtőadapter 1000 literes. A 
géphez tartozik egy – a fű szellőztetésére és a 
műfüves pálya összetömörödő gumirétegének 
fellazítására is alkalmas – borona és egy nyolc-
méteres karral rendelkező permetezőadapter. 
Utóbbi a gyom- és rovarirtáshoz, valamint mű-
füvön az algamentesítéshez is ideális.

A John Deere fűnyíró traktor a Gerely utcai 
pályán dolgozik heti két alkalommal, illetve a 
nyári hónapokban hetente háromszor. A gép 
8000 négyzetméter vagy még nagyobb terület 
nyírására ideális, ekkora felületen mintegy két 
óra alatt képes lenyírni a füvet. Egy léghűtéses, 
22,4 lóerős Kawasaki-motor dolgozik benne, a 
fűgyűjtő tartálya pedig 500 literes.

Ê Puskás a.

Veszélyeshulladék-gyűjtés

TISzTElT 
lAKoSoK!

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
ta lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót 
szervez a helyi lakosok részére a kerület négy 

pontján.

Időpont:

2018. június 2. 
9-től 13 óráig

helyszínek: rudawszky tér, Martinovics tér, 
Hősök tere (Pestszentimre) és a Kondor Béla 

Közösségi Ház előtti terület

háztartási mennyiségben leadható hulla-
dékfajták: elektronikai hulladék; akkumu-

látor, elem; savak, lúgok; oldószerek, hígítók, 
fagyállók; fénycsövek, izzók; használt sütőolaj; 

háztartási vegyszerek; gumiabroncs; gyógy-
szerek; festékmaradékok; növényvédő szerek; 

fáradt olaj és egyéb veszélyes hulladék.

Csatornázási 
felhívás

A Budapest Komplex Integrált Szennyvízel-
vezetése (BKISz) projekt – Csatornázás VI. 

tender megvalósítása: gravitációs és nyomott 
szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő telep 

kiviteli tervezési és kivitelezési munkái tárgyú 
projekt keretében a főváros önkormányzat 

megbízásából május 17-től a Penta Kft. végzi a 
XVIII. kerületben a szennyvízcsatorna-építés 

kivitelezési munkáit az alábbi utcákban:

– Bem utca (Németh József u. – Bem u. 6.)
– somlókert utca (Somlókert u. 37–39.)

– termény utca (Kerékkötő út – Alacskai út)
– kerékkötő út (Termény u.

– Kerékkötő út 11.)

a munka várható befejezése:

2018. december 15.

NYílT NAP
A BrfK XVIII. KErÜlETI 

rENDőrKAPITáNYSáGoN

helyszín: 1183 Budapest, Üllői út 438.
Időpont: 2018. június 16. 10 és 18 óra között 
színpadi programok: mentéstechnikai és in-

tézkedéstaktikai bemutató; zeneiskolai előadás; 
rendészeti felszerelések ismertetése; táncbemu-
tató; Az én gyermekemből sosem lesz áldozat 
vagy elkövető… vagy mégis?! című előadás.
Bemutatók, foglalkozások: repülőgép- és 

motorszimulátor; hatástalanított fegyverek; 
rendőrségi gépjárművek és tűzoltóautó; Bike 

Safe-regisztráció; újraélesztés-oktatás; közleke-
désbiztonsági társasjátékok; láthatósági sátor, 

„like vadász” játék; részegszemüveg-pálya; 
rendőrkutya; arcfestés. 

Résztvevők: Budapest XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság, Magyar Honvédség, Magyar Vöröske-
reszt, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, KTI Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági 
Központ, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgá-
lat, Dohnányi Ernő zeneiskola, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Street Dance csapata, 

lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport. 

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Ha a falak 
beszélni 
tudnának…
…a Piros iskola 5.b osztályos tanulói 
biztosan őket is megkérdeznék az épü-
let történetéről. 

2018 a kulturális örökség európai éve. A Mi-
niszterelnökség Társadalmi és örökségvédelmi 
Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beru-
házásokért felelős Helyettes államtitkársága 
nemrég pályázatot hirdetett általános és kö-
zépiskolás diákok számára Ne menj el mellette! 
címmel. A pályázat célja az, hogy felkeltse a fia-
talok érdeklődését a helyi örökség értékei iránt, 
amelyek részét képezik mindennapi életüknek. 

A kiválasztott épület a Piros iskola 5.b osztá-
lyos tanulói számára nem is lehetett más, mint 
az intézmény immár 91 éves épülete. A diákok 
hihetetlen lelkesedéssel ásták bele magukat a 
kutatómunkába. Kapcsolatba léptek a Tomory 
lajos Múzeum munkatársaival, túlvannak szá-
mos interjún, amelyek során élnek a modern 
okoseszközök kínálta lehetőségekkel is. Mind-
egy, hogy pedagógus, szülő vagy diák, minden-
kinek a visszaemlékezése, megsárgult fotói vagy 
akár kedvenc története érdekes és számít. 

A kutatómunka során szerzett ismereteket 
június 8-án, pénteken 9 órai kezdettel megoszt-
juk a nagyérdeművel is. Ha aznap a Piros isko-
la felé visz az útjuk – ne menjenek el mellette! 
lépjenek be az épületbe, és tekintsék meg a diá-
kok munkájának eredményét. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklő-
dőt!

Schmidt Klára
pedagógus

Kerületünkben jelenleg összesen hat hulladék-
gyűjtő sziget áll az itt élők rendelkezésére: egy-
egy a Martinovics téren, a Szövet utcában és a 
Pestszentlőrinci temetőnél, valamint három a 
Havanna-lakótelepen. Bár lassan négy éve a há-
zaknál is gyűjthetjük szelektíven a szemetet, a 
szigeteket továbbra is sokan használják. Sajnos a 
tapasztalatok szerint a környéküket egyesek kom-
munális szemétlerakónak tekintik, ezért a köz-
vetlen környezetükben kosz, szemét és bűz alakul 
ki, sőt az élősködők is megjelennek. Ennek meg-
akadályozása érdekében az önkormányzat térfi-
gyelő kamerákat telepített a szigetek környezeté-
be, amelyek képét folyamatosan figyeli a kerületi 
közterület-felügyelet. 

Az állampolgárok többsége nem is tudja, hogy 
szabálysértést követ el azzal, hogy a gyűjtőkonté-
ner mellé helyezi a szelektív hulladékot. Sokan, 
akik szelektíven gyűjtik a szemetet, de valami 
miatt nem tudták behelyezni a konténerbe, meg 
is lepődnek, amikor a XVIII. kerületi Kormány-
hivataltól arról értesülnek, hogy szabálysértési 
eljárás indult ellenük a konténer mellé helyezett 
szemét miatt. 

Amennyiben az önkormányzat közterület-fel-
ügyelői – akár a kamerán keresztül – azt tapasz-
talják, hogy valaki nem a konténerbe, hanem mel-
lé helyezi a hulladékot, már küldik is a feljelentést 
a kormányhivatalnak, amely ezután automati-
kusan lefolytatja a szabálysértési eljárást. fontos 
tudni, hogy a jogszabályok értelmében a hivatal 
nem veheti figyelembe, ha valaki csak azért tette a 
gyűjtőkonténer mellé a szemetet, mert annak kes-
keny nyílásán nem fért be egy-egy nagyobb hulla-
dék, vagy éppen tele volt már a gyűjtő.

A XVIII. kerületi Kormányhivatalnál a sza-
bálysértési feljelentések száma megnyolcszorozó-
dott a tavalyi évhez képest, amit részben a térfi-
gyelő kamerák magyaráznak. A hivatalnak nem 
célja a pénzbüntetés, ezért a legtöbb esetben csak 
figyelmeztetést alkalmaznak, ezzel is a jogköve-
tésre ösztönözve az állampolgárokat. A jogsza-
bályok értelmében nem tehetnek kivételt: ismételt 
elkövetés esetén akár 150 ezer forint is lehet a 
pénzbírság.

Enyhíthetne a helyzeten, ha az fKf (a fővárosi 
Közterület-fenntartó zrt.) gyakrabban ürítené 
a szigeteken található konténereket, s emellett a 
helyi önkormányzattal közösen tájékoztatnák az 
itt élőket a hulladék helyes és szabályos elhelyezé-
séről, hiszen közös érdekünk, hogy tiszta környe-
zetben, tiszta kerületben élhessünk. 

Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Tilos a konténer mellé pakolni
 

Az utóbbi hónapokban egyre több feljelentés érkezik a Xviii. kerületi Kormányhiva-
talhoz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül lerakott szemét miatt. Utánajártunk, 
miért van ez, és hogy hogyan kerülhető el a bírság.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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�az önkormány-
zat idei terve-
inek megfe-

lelően a második 
ütemmel folytatódik 
a haladás és a 
balassa bálint utca, 
valamint az Üllői út 
által határolt sarok-
terület rendezése, 
arculatának megszé-
pítése. a munkálatok 
ezúttal mintegy 1500 
négyzetméteres 
területet érintenek.

PuSKáS attIla   

A saroktér rendbetételének feb-
ruárban befejeződött első üteme 
után már kialakult az a modern 
arculat, amely a felújítás kezde-
tét megelőzően jellegtelen telket 
a napi használat mellett közös-
ségi programok nívósabb meg-
rendezésére is alkalmassá tette. 

állandó 
kiskertek
A forgalmas téren már korábban 
is számos rendezvényt tartott az 
önkormányzat, illetve a kerületi 
pártok, civil szervezetek. Volt itt 
több jótékonysági akció, ruha- 
és ételosztás, de az Apró virágos 
kertek elnevezésű kerületi kert-
építő verseny is innen indult út-
jára 2015-ben.

– Éppen a kerületi apró virá-
gos kertek versenyének állandó 
helyszínét érinti a felújítás má-
sodik üteme. Ez a rész a jövőben 
pihenőparkként is szolgál majd 
– tájékoztatott Lévai István Zol-
tán alpolgármester.

Az iskoláknak, óvodáknak 
évente meghirdetett kertépítő 
verseny céljára 28 kiskert kap ál-
landó helyet. Ezek a kertek évről 

évre más és más külsőt adnak a 
térnek, ami igazán különlegessé 
teszi a helyet. Ezenkívül a mun-
kák során utcabútorokat – szá-
mos padot és a néhány évtized-
del ezelőtt még szinte minden 
parkban nagy csaták színhelyéül 
szolgáló sakkasztalt – is kihe-
lyeznek. 

A két főútvonal találkozá-
sánál lévő forgalmas terüle-
ten buszmegálló is található, a 
szemközti Szarvas csárda térnél 
áll meg a villamos, és itt van a 
XVIII. kerületi rendőrkapi-
tányság épülete is. A Haladás 
vagy az Üllői úton autózók is jól 
látják ezt a részt, a busz- vagy a 
villamosmegállókból a piac felé 
igyekvők pedig átkelnek ezen a 
területen. A már a felújítás első 
ütemében megszépülő téren a 
második ütem befejezése után 
a gyalogos közlekedést továb-
bi burkolt sétautak teszik majd 
kényelmesebbé. A parkosítás so-
rán pedig még több fát, cserjét, 
évelő- és egynyárivirág-ágyat 
telepítenek.

közösségi 
tér épÜl
A kihasználatlan üres terület 
értékét jelentősen megnöveli a 
felújítás. A parkjellegű fejlesztés 
első lépéseként tavaly novem-
berben elkészült az a lépcső, 
amelyik a Haladás utcai sar-
kánál összeköti a lőrinci piacot 
az azóta részben már felújított 
térrel. A parkfelújítás első sza-
kaszában térburkolatot raktak 
le a Haladás utcai buszmegál-

lónál, valamint padokat és egy 
ivókutat is telepítettek, hogy a 
piacra járók megpihenhessenek. 
A térköves utak melletti parko-
sított részekhez modern öntöző-
rendszert alakítottak ki.

A közvilágítás megújítása is 
része a teljes beruházásnak, s 
a téren elhelyezett elektromos 
szekrény a rendezvények tech-
nikai feltételeit javítja. Az ön-
kormányzat bízik abban, hogy 
a beruházás keretében a terület 
további fejlődésnek indul. Egy-
értelmű cél, hogy a napi for-
galom kiszolgálása mellett egy 
újabb, a különféle kerületi prog-
ramoknak méltó helyet adó kö-
zösségi tér alakuljon itt ki.

rEndEZiK 
A PArKolást is
Mivel a keresztező-
dés mellett épülő 
közparkot elzárták a 
gépkocsiforgalomtól, 
megszűnt a sarok-
telken az autósok 
által kedvelt, de 
amúgy elég lehan-
goló látványt nyújtó 
parkoló. Az építkezés 
során természetesen 
azokra is gondoltak a 
tervezők, akik autó-
val járnak a piacra és 
környékére, ezért a 
Balassa Bálint utcá-
ban új parkolóhelye-
ket alakítanak ki.

Teljes lesz a park
Tovább fejlődik a közlekedési csomópont
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A fAKIVáGáS 
MóDJA
Engedélykérelem a közterületen álló fákra 

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. 
(XII.30.) Korm.rendelet, valamint a helyi kör-
nyezet védelméről, a közterületek, ingatlanok, 
település tisztaságáról és a fák védelméről szóló 
28/2012. (VI.7.) sz. önkormányzati rendelet elő-
írja, hogy közterületen fát kivágni csak az arra 
feljogosító jegyzői engedély alapján lehet. 

fakivágási engedélyt formanyomtatvány ki-
töltésével és az önkormányzatnál (1184 Üllői út 
400.) történő benyújtásával lehet igényelni, 3000 
forint eljárási illeték megfizetésével. (A kérelem 
benyújtására ügyfélfogadási időben van lehető-
ség.) A formanyomtatvány letölthető az önkor-
mányzat honlapjának (www.bp18.hu) Nyom-
tatványok menüpontja alatt, vagy a hivatalban 
személyesen igényelhető.

Minden kivágott fa után a kivágást kérelme-
zőnek fapótlási kötelezettsége van, amelynek 
mikéntjét (fa típusa, darabszám stb.) a fakivágá-
si engedélyben az engedélyező hatóság állapítja 
meg.

fontos megjegyezni, hogy a hatóság a fa kivá-
gását mérlegeli, és megtilthatja az alábbi feltéte-
lek fennállása esetén:

– a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról a 
hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

– a fás szárú növény áttelepítése szakmai és 
településrendezési szempontból célszerű és kivi-
telezhető;

– a kivágás természetvédelmi vagy környe-
zetvédelmi érdeket sért.

lényeges tehát, hogy mielőtt egy környeze-
tünk szerves részét képező fa kivágásáról dön-
tünk, mérlegeljük, hogy valóban ez a legjobb 
megoldás-e. Az egészséges, dús lombkoronájú 
fák jelentős természeti értéket képviselnek, és 
kiemelkedő környezetvédelmi feladatot látnak 
el, hiszen lombkoronájuk megköti a légszeny-
nyező anyagok egy részét. Sok esetben már az is 
megoldás lehet az adott problémára, ha a fát kel-
lő szakértelemmel rendelkező kertész szakember 
ifjítja, gallyazza a megőrzése érdekében.

PálYázATI 
fElHíVáS

NEHÉz SzoCIálIS KörÜlMÉNYEK KözöTT 
Élő GYErMEKEK TANUláSI fElTÉTElEINEK 

JAVíTáSárA 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre közoktatásért közalapítvány pályázatot hirdet 

rászoruló, de a szociális hálóból kiesett, önkormányzati támogatásban nem részesülő 
tanulók részére tanulási feltételeik megkönnyítéséhez a 2018/2019-es tanév folyamán 

10 hónapon át folyósított ösztöndíj formájában.

Pályázók köre: Azok a XVIII. kerületi állandó lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton 
tanuló diákok, az 1. évfolyamtól a 13. évfolyamig, akiknek a családjában az egy főre jutó 

nettó jövedelem 45 000 és 70 000 forint között van.

a Pályázatnak taRtalmaznIa kell:
– a pályázó tanuló nevét 
– a születési időt 
– a családban az egy főre jutó bruttó jövedelmet 
– az iskolaigazgató és az osztályfőnök ajánlását

a pályázat benyújtásának határideje:
2018. június 8.

A pályázat benyújtásának helye postai úton vagy személyesen:
Napraforgó óvoda, 1186 Budapest, Tövishát u. 6.

a pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető

Mezeiné Bakóczay Hedvigtől a 294-4138-as telefonszámon.
A pályázat elnyeréséről az érintett gyermekeket a kerületi székhelyű intézményeken 
keresztül, a kerületen kívüli intézményben tanuló gyerekeket postai úton értesítjük.

Pályázni csak az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet, amely letölthető a 

www.kozoktkozalp18.hu 
oldalról, vagy beszerezhető a XVIII. kerületi általános iskolákban

és a Napraforgó óvodában.

a közalapítvány kuratóriuma

lévai István zoltán és Szarvas attila alpolgármesterek a fejlesztés második üteméről 
a helyszínen egyeztettek
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7A cél, hogy Pestszentlőrinc igazi városközpontjává váljon a terület szabadidő
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�áthelyezik a kossuth 
térről búza barna 
szobrászművész 

emlékművét. erre a tér 
megújítása miatt van 
szükség, amely egyúttal 
arra is jó alkalom arra, 
hogy a műalkotás hozzá 
jobban illő környezetbe 
kerüljön. többek között 
erről tárgyalt az önkor-
mányzat képviselő-testü-
lete a május 8-i rendkívüli 
ülésén.

KEréKgyártó györgy   

Búza Barna a legsikeresebb pályát be-
futó magyar szobrászművészek egyike. 
A száz esztendőt megért alkotó 1930-
tól állította ki munkáit, és 2010. évi 
haláláig tartó alkotómunkája során 
megszámlálhatatlan megbízást kapott. 
Azon szerencsés művészek közé tar-
tozott, akiknek a munkásságát meg-
becsülték, és kitüntetésekkel ismerték 
el a két világháború közötti időszak-
ban, majd a szocializmus idején is. 
Pestszentlőrincen két alkotása is látha-
tó: a Kondor Béla sétányon, a közösségi 
ház mellett a lány mandolinnal című 
szobra, amelyet 1981-ben állítottak fel, 
egy jó évtizeddel korábban, 1970-ben 
pedig a II. világháborús emlékművét 
helyezték el a Kossuth téren.

a lakatos-
lakótelep lehet 
A Kossuth tér megújítása az önkor-
mányzat egyik látványos projektje. A 

Városkép is többször megírta már: a cél 
az, hogy az eddig valódi városközpont-
tal nem rendelkező Pestszentlőrinc is 
kapjon ilyen helyet. olyan közösségi 
teret, amely a megszépült környezettel, 
az utcabútorokkal, a kialakított kávé-
házzal, kiállítóhellyel, a sétányokkal, 

a megújult közvilágítással és – nem 
utolsósorban – az itt szervezett progra-
mokkal egyszerre több generáció pihe-
nését és szórakozását szolgálja.

A tér megújításának újabb fontos 
üteme most zajlik, s ennek során ve-
tődött fel, hogy Búza Barna emlék-

művét át kell helyezni a térről. Erre 
egyfelől azért van szükség, hogy a 
közösségi tér koncepciójának inkább 
megfelelő elemet helyezhessenek oda, 
másfelől azért, mert így az emlékmű 
hozzá jobban illő környezetben kap-
hat helyet. 

A képviselő-testület május 8-i rend-
kívüli ülésére benyújtott polgármeste-
ri előterjesztés az 1962 és 1967 között 
épült lakatos-lakótelepet javasolja, 
amely korában és stílusában közelebb 
áll az emlékmű művészeti megfogal-
mazásához. A javaslat szerint a megfe-
lelő hely az Eötvös iskola homlokzata 
volna. A képviselő-testület döntött az 
áthelyezésről, ám a végleges hely ki-
tűzése előtt újabb szakmai vizsgálat 
szükséges. Az önkormányzat tárgyal a 
fővárossal és a BTM Budapest Galéri-
ával az emlékmű esetleges restaurálá-
sáról is.

átalakul 
a sportpálya
Megújul a SofI Kondor Béla sétány 
4. alatti sportpályája. A speciális fej-
lesztést igénylő gyerekek nevelésével 
foglalkozó intézmény vezetősége azt 
szeretné, ha a jelenlegi betonpályát egy 
3 + 1 centiméter vastag gumiburkola-
tú pálya váltaná fel. Az intézménnyel 
együttműködő Életjel Alapítvány meg 
is találta a szükséges forrást: nagyobb 
részben az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, kisebb részben az alapítvány 
járul hozzá a felújításhoz, az önkor-
mányzatra tehát ez a beruházás nem 
ró anyagi terhet. Szükség van azonban 
a hozzájáruló nyilatkozatára, mivel az 
ingatlan, amelyen a sportpálya találha-
tó, az önkormányzat tulajdonában van. 
A képviselő-testület megszavazta a nyi-
latkozat kiadását.

A május 8-i rendkívüli ülésen fo-
gadta el a testület a rákosmenti Mezei 
őrszolgálat és a Dél-pesti Katasztró-
favédelmi Kirendeltség XIX. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóság éves beszámo-
lóját is.

Tovább fejlődik a Tér
A Kossuth tér megújításával kapcsolatban is döntött a képviselő-testület

 

A megemlékezésen Heilauf Zsu-
zsanna igazgató elmondta: arra 
törekszenek, hogy a hivatalos 
átadásig is megnyissák olykor 
az intézmény kapuját, miként 
azt most is tették, Tomory la-
josra emlékezve, egyúttal le-
hetővé téve, hogy a látogatók 
megtekintsék a Herrich–Kiss-
villában decemberben létreho-
zott látványraktári részt. Mivel 
még a kert is rendezésre szorul, 
egyelőre csak egy-egy alkalmat 
tudnak teremteni arra, hogy az 
érdeklődők betekinthessenek a 
múzeum anyagába.

Az igazgatónő továbbá azt 
is elmondta: az, hogy nyitott 
nappal, vetítéssel egybekötött 
előadásokkal emlékezzenek 
meg Tomory lajos helytörté-
nész életéről, munkásságáról 
és a róla elnevezett múzeum 
fejlődéséről, Fodorné Nagy Ve-

ronika muzeológus ragyogó 
ötlete volt.

Az átmenetileg megnyitott 
múzeumban a megemlékezés 
napján két előadással várták 
az érdeklődőket. Az egyikben 
Pápai Tamás László könyv-
táros, történész összefoglalta 
Tomory lajos munkásságát, a 
másikban Heilauf zsuzsanna a 
múzeum jelenéről, jövőjéről és 
fejlődéséről beszélt. 

A helytörténeti gyűjteményt 
1956-ban alapította Tomory 
lajos iskolaigazgató. Az intéz-
mény 1990 áprilisában kapta 
meg a minisztériumi működési 
engedélyt, majd 1994. janu-
ár 1-jétől az újonnan alakult 
pedagógiai intézettel együtt 
működött Pedagógiai Intézet 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
néven. 2012 őszén a két in-
tézmény különvált, és a gyűj-

temény szeptember 1-jétől, 
szakmai önállóságát megtart-
va, a Kondor Béla Közösségi 
Ház és Intézményei részeként 
tevékenykedett tovább, az ala-
pító tiszteletére Tomory lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény néven.

Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre egyetlen kerületi fenntar-
tású muzeális közintézménye 
a Tomory lajos Múzeum. A 
gyűjtemény törzsanyagát el-
sősorban XX. századi, kisebb 
részben XIX. század végi tár-
gyak, fotók, dokumentumok 
alkotják. A tárgyi gyűjtemény-
ben többek között háztartási 
eszközök, bútorok, hétköznapi 
műszaki tárgyak (rádió, tv, 
vasaló, írógép), a majorsági 
gazdasági élet eszközei, isko-
labútorok és kísérleti eszközök 
láthatók. Számos eseményről, 
a kerület történetét meghatá-
rozó személyről, intézményről, 
szervezetről emlékeznek meg 
a fotók mellett a dokumen-
tumtár iratai, nyomtatványai. 
A több ezer darabos archív 
fotógyűjteményben megta-
lálhatók Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre sok esetben már 
nem létező épületei. 

Elsősorban a XX. század 
második feléből származó, 
száznál több térképet, több 
száz eredeti plakátot is őriz a 
gyűjtemény. A munkatársak 
az adattárban gyűjtik a visz-
szaemlékezéseket és a kutatók 
helytörténeti témájú kéziratait. 
A több ezer darabot számláló 
könyvgyűjteményben elsősor-
ban pedagógiai tárgyú kötetek 
vannak, közöttük igazi ritkasá-
gok is. 

Ê -bodzay-

Az ünnepségen az ötletgazda és 
főszervező Patakfalvi Attiláné 
köszöntötte a gyerekeket és a 
pedagógusokat, majd Galgóczy 
Zoltán alpolgármester a követ-
kező gondolatait osztotta meg a 
megjelentekkel:

– Az írásunk az egyénisé-
günkről, a személyiségünkről 
árulkodik. Szépen, olvashatóan 
írni nem mindenki tud, de itt 
most gyönyörű füzeteket lát-
hatunk, amelyekhez gratulálok, 
nemcsak nektek, de tanáraitok-
nak, szüleiteknek is. őrizzétek 
meg ezt a képességeteket fel-
nőttkorban is!

Ezután az alpolgármester és 
a főszervező átnyújtotta a díja-
kat. Patakfalvi Attiláné az ered-

ményhirdetés után elmesélte 
lapunknak, hogy a XVIII. ke-
rületi Pedagógiai Intézet szak-
tanácsadójaként másfél évtized-
del ezelőtt hirdette meg először 
a versenyt. 

–  A kollégáknak nagyon 
tetszett az ötletem, mivel szép 
munkára ösztönöz. fontosnak 
tartom, hogy megmutassuk a 
„nagyvilágnak”: kerületünkben 
számon tartják a tiszta, rende-
zett füzetvezetést – mondta. 
– Ugyan már három éve nyug-
díjban vagyok, de az önkor-
mányzat és a KlIK felkérésére 
mint tehetséggondozási szak-
értő a kicsiknek továbbra is 
szervezem a tehetségversenye-
ket. Ez áll a szívemhez a legkö-

zelebb, mert vallom, hogy az, 
aki szépen tud írni, egy nagy 
kinccsel rendelkezik. A sok díj-
jal erre szeretném ösztönözni 
a tanulókat. A verseny-, illet-
ve pályázati anyagból, vagyis 
a gyerekek rajzaiból, írásaiból 
készülő színes könyv, Az ott-
honom, Magyarország május 
végén jelenik meg. 

Az alsósok Aranygáláját jú-
nius 5-én tartják meg a Kondor 
Béla Közösségi Házban, ahol a 
tanévben a különféle versenye-
ken első helyezést elérő kerületi 
tanulókat és a felkészítő tanáro-
kat köszöntik, illetve jutalmaz-
zák, s átadják nekik az Arany-
gála-füzetet. 

Ê -temesi-

EMlÉKEzÉS
ToMorY lAJoSrA

A lEGSzEBB
fÜzETEK 

A herrich–Kiss-villa épületében otthonra lelő tomory 
lajos Múzeumban az ősszel várható hivatalos megnyi-
tót megelőzően május 17-én megemlékezést tartottak a 
névadó-alapító halálának 20. évfordulója alkalmából. 

Az alsó tagozatosok számára kiírt legszebb füzet pályázat díjátadó ünnepségét má-
jus 11-én rendezték meg a Kondor Béla Közösségi házban. Az iskolák a kerületben 
tanuló kisdiákok 117 legszebb füzetét küldték be a pályázatra, és a zsűri ebből 31-et 
díjazott.

a Kossuth tér megújítása az önkormányzat egyik fontos fejlesztése 
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8 Huszadszor is sikeres volt a hagyományos programsorozat a lakótelepenKultúra

�a gyermekeknek 
és a felnőtteknek is 
szóló, minden kor-

osztály igényeit kielégítő 
szórakoztató progra-
mokat kínált a huszadik 
alkalommal megrende-
zett havanna-ünnep a 
kondor béla közösségi 
házban, a sétányon és 
a körülötte lévő területen 
május 24–26 között.

Bodzay zoltán    

Kereken huszadszor rendezték meg a 
Kondor Béla Közösségi Házban és a 
sétányon a Havanna-ünnep elnevezé-
sű rendezvénysorozatot, amelyen idén 
három napig érezhették jól magukat 
az itt élők, a kerületiek, illetve mind-
azok, akik ellátogattak az eseményekre. 
A közelgő gyermeknapra is tekintettel 
nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek 
is vidám órákat tölthettek a közösségi 
házban és a szabadtéri színpad előtti 
füves területen. A programok sokszí-
nűségét ezúttal is a tánc világnapjához 
kapcsolódó műsorok tették teljessé. 

szórakoztató 
programok
Az első napon, május 24-én nyelvi, 
táncos és egészségmegőrző, illetve a 
rehabilitációról, a művészet és a gyó-
gyítás kapcsolatáról szóló programokat 
tartottak. Másnap kóstolással egybe-
kötött Egészségutcával folytatódott a 
rendezvény. Május 25-e, csatlakozva a 

nemrégiben megtartott világnaphoz, a 
tánc jegyében telt, de ezen a napon ve-
hettek részt a gyerekek a Pitypang óvo-
da előtt és a Kondor Béla sétányon is a 
Pitypang-piknik műsoron. Sőt péntek 
délelőtt tartották a hagyományos tűz-
oltósági, katasztrófavédelmi, polgárőr-
ségi és rendőrségi járműbemutatót is. 
A színes táncprodukciókat követően a 
gyerekek kedvence, a lufireptetés kö-
vetkezett, majd este Kökény Attila kon-
certje.

A szombati programban szabadtűzi 
főzőverseny, pingpongbajnokság, csa-
ládi játszóház, népdalkérés, Jó ebédhez 
szól a nóta, óriásdinó-showműsor és 
a Holdfű Színház bábelőadása várta a 
kicsiket és a nagyokat. Késő délután, 
illetve este Deniz, majd Zalatnay Cini 
lépett színpadra, s az est fénypontja-
ként az Emelet Projekt és a tűzijáték 
szerepelt a műsorban.

a hétköznapok 
világán túl
A Kondor Béla Közösségi Ház vezető-
je, Varga Ferenc A művészet gyógyító 
ereje című konferencián kiemelte, hogy 

húsz évvel ezelőtt az volt a célja a Ha-
vanna-lakótelepi Napok elindításának, 
hogy a kerületinél egy kicsit szűkebb 
körben is együtt lehessenek a telepen, 
illetve a környékén élők. A kezdetek 
óta természetesen nem csak a neve vál-
tozott a rendezvénynek, de a közösségi 
ház munkatársai mindig a magukénak 
érezték azt, s nívós szórakoztatással és 
olyan művészeti élmények nyújtásával 
készültek, amelyek jóval túlmutatnak a 
hétköznapok világán.

Hajzlinszki Annamária kommuni-
kációs referens hozzátette, hogy a Kon-
dor legnagyobb rendezvényét a szerve-
zők idén is a szívügyüknek tekintették. 
Mint elmondta, jó látni, hogy a csalá-
dok, a gyerekek és az idősek is eljönnek, 
és jól érzik magukat a különböző ese-
ményeken.

buna konstantin 
emlékkiállítása
A művészetkedvelők számára a legér-
dekesebb és a leginkább várt program 
a másfél esztendeje elhunyt aranydiplo-
más festőművész, Buna Konstantin em-
lékkiállításának a megnyitója volt. A 

Kondor Béla Közösségi Ház előterében 
sokak szerint még soha ennyien nem 
voltak kíváncsiak egy kiállításra, mint 
a május 27-ei eseményen. 

A köszöntőt mondó Galgóczy Zoltán 
a festői tehetségén túl Buna Konstantin 
pedagógiai munkásságára is utalt. Az 
alpolgármester méltatta a művész te-
hetségfelkaroló és támogató tevékeny-
ségét, azt, hogy nagyon sokat tett a ke-
rület képzőművészeti életéért. Egyúttal 
reményét fejezte ki, hogy ezzel a kiál-
lítással is méltó emléket tud állítani a 
kerület az alkotónak és pedagógusnak.

Az emlékkiállítás egyben egy könyv 
bemutatója is volt, hiszen ekkor mu-
tatta be a festőművész-tanár özvegye 
a most elkészült, Buna Konstantin 
élete és művészete című kötetet. Buna 
Konstantinné felemelő érzésnek nevez-
te, hogy ilyen sokan eljöttek a férje 80. 
születésnapján tartott kiállítás megnyi-
tójára. 

Festő és művészet-
pedagógus
Kiállításmegnyitó beszédében Feledy 
Balázs művészettörténész is méltatta 

Buna Konstantin festői és művészet-
pedagógusi tevékenységét. Mint el-
mondta, művei összhangban vannak 
pedagógiai tevékenységével. 

– Egy nagyon módszeres, tuda-
tos alkotóról van szó, aki azonban 
nem száraz racionalitással, kimódolt 
spekulativitással közelített művészi 
problémái megoldásához, hanem 
nagyon is érzékeny, emócióra építő 
szemlélettel – mondta.

A művészettörténész felhívta a 
figyelmet a grafikai munkák jelentő-
ségére is, amely alkotásokból ugyan-
csak érdekes ízelítőt kínál a kiállítás. 
A vendégek megtudhatták többek 
között, hogy izgalmas követni: Buna 
Konstantin nem a valóság közvetlen 
leképezésében látta céljai megvaló-
sítását, hanem inkább törvényeket 
kívánt felfedezni, majd azokat alkal-
mazni.

Tehát a művészetkedvelőktől a 
szórakozni vágyókig mindenkinek 
kínált az ízlésének megfelelő prog-
ramokat a XX. Havanna-ünnep, 
amelynek fővédnöke Ughy Attila pol-
gármester, védnöke pedig Galgóczy 
zoltán alpolgármester volt. 

egészséges 
Havanna-ünnep
Minden korosztály jól szórakozhatott a háromnapos rendezvényen

egy vidám 
nap a kerTben
Fesztivállal ünnepeltek a kerületi családok

A MűvésZEt 
gyÓgyítÓ ErEJE
negyedik alkalommal 
rendezték meg a havanna-
ünnep keretében a művészet 
gyógyító ereje című 
konferenciát és beszélgetést. 
a május 24-én a kondor béla 
közösségi házban tartott 
konferencia megálmodójában, 
az előadóművész-
mentálhigiénikus-pedagógus 
tósoki anikóban akkor 
vetődött fel a rendezvény 
ötlete, amikor a semmelweis 
egyetem mentálhigiénés 
szakát végezve a vers gyógyító 
erejéről írta a szakdolgozatát. 
már az első alkalommal 
többféle művészeti ág 
képviselőit hívta meg előadást 
tartani, majd az elhangzottakról 
kötetlenül beszélgetni. 
ezúttal is festő, fotós, 
versmondó, keramikus, 
énekes-gitáros előadó, 
tárlatvezető – köztük a 
kerületben működő szabad 
alkotók körének (szak) több 
tagja – mondta el, hogy mit 
gondol a művészet segítő, 
gyógyító erejéről. 
Frömmel gyula festőművész 
kettéválasztotta a művészt, 
illetve a befogadó közösséget 
érintő gyógyhatást. 
elmondta, hogy noha ismer a 
művészettörténet olyan festőt, 
aki szinte belefestette magát 
az őrületbe, erre ellenpélda is 
van, illetve többnyire terápiás 
jellege ismert a festésnek. 
ágoston papp mónika 
kerámiaművésznek nem kellett 
különösebben bizonygatnia 
a művészet gyógyító erejét, 
hiszen ő maga gyakorlott 
oktatója a terápiás kerámiának. 
ezt egy helyszíni kísérlettel 
is érzékeltette, amikor a 
közönség körében kiosztott 
agyagdarabokkal érdekes 
jelenségekre döbbentette rá a 
résztvevőket. 
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9A főváros kínálatából a Bókay-kerti gyermeknapot választották az itt élők Kultúra

�különösen jó hangula-
túra sikerült az önkor-
mányzat idei bókay-

kerti gyermeknapja: együtt 
volt a jó szervezés és a jó 
idő. nem is csoda, hogy az 
érdeklődő családok már dél-
előtt megtöltötték a parkot.

KEréKgyártó györgy   

Folytatás az 1. oldalról

Ha valaki a programújságokban vagy az 
interneten keresett gyermeknapi rendez-
vényt, rögtön észrevehette, hogy csak a 
Népligettől kifelé a harmadik volt a feszti-
válok sorában a Bókay-kerti esemény. Ezt 
emelte ki nem sokkal dél előtt tartott nyi-
tóbeszédében Lévai István Zoltán alpolgár-
mester is.

– Nagyon sok hasonló rendezvény van a 
városban, ezért köszönöm, köszönjük nek-
tek, hogy a miénket választottátok, és na-
gyon jó szórakozást kívánok a mai napra 
– mondta.

jókedv a színpadon
Ebben nem volt hiány. Már 11 óra után ren-
geteg család gyűlt össze a Bókay-kertben, 
ami egyértelműen mutatta, hogy a környé-
ken és a kerületben élők szívesen választják 
a helyi rendezvényt. 

A siker egyik titka az, hogy a szervezők 
hosszú évek óta a gyermek- és családi mű-
fajok legjobb előadóit hívják meg. olyan 
énekeseket, mutatványosokat, zenekarokat, 
bábművészeket, akik jól tudják: ma már 
nem elég jó produkciókat előadni a gyerek-

közönségnek, hanem azokat közösen kell 
megélni velük. Jó példa volt erre Kovácsovics 
Fruzsina énekesnő fellépése, amelyre – mi-
vel az éneklés mellett óvónőként dolgozik, 
mégpedig az egyik kerületi óvodában – az 
óvodásai is elmentek. így nem volt nehéz 
dolga, amikor maga mellé szólította a szín-
padra a gyerekeket. Természetesen az már 
az előadói képességét dicséri, hogy a kicsik-
ből álló tömeget egyszerre volt képes irányí-
tani és szórakoztatni a deszkákon.

Ugyanezzel a szívvel és profizmus-
sal vonták be a játékba a közönségüket a 
langaléta Garabonciások, akik visszatérő 
vendégek a Bókay-kert gyermeknapján. 
Gólyalábas produkciójukon együtt neve-
tett valamennyi korosztály. Nem beszélve a 
délután derekán színpadra lépő Kolompos 
együttesről, amely a népzenei műfaj régi 
kiválósága, és a fesztivált záró Alma együt-
tesről, amelynek már-már olyan rajongói 
tábora van, mint egy jobb popzenekarnak. 
Most is megtöltötték a nézőteret.

A gyermeknap programját bővítette a 
Bókay-kertben ugyanezen a napon zajló 
Tébláb Nemzetközi Néptáncfesztivál, amely 
hivatalosan különálló rendezvény volt, ám 
átcsábított érdeklődőket a fő programra ér-
kezők közül is.

mi volt a standokon?
Egy régi mondás szerint a férfiak és a 

nők abban különböznek egymástól, hogy 
ha valaki fegyvert tesz le közéjük, azt csak 
a férfiak veszik föl megnézni. Talán kissé 
általánosító állítás, az viszont érdekes, hogy 
a lőfegyver, a katonáskodás ma is érdekli 
a fiúgyerekeket. A Magyar Honvédség to-
borzósátra elé kihelyezett – természetesen 
töltetlen – fegyvereket minden fiú ki akar-
ta próbálni a katonák irányításával. Nagy 

sikere volt továbbá a rendőrség standjának, 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia tobor-
zósátrának és az autómodellek versenypá-
lyájának is. Évről évre tapasztalható, hogy 
Bókay-kerti gyermeknapra érdemes kitele-
pülniük a különféle szervezeteknek, mert a 
fesztiválozók nagy számban érdeklődnek az 
itt kínált tematika iránt.

színes buborékok
A gyermeknap természetesen nem csak 
színpadi műsorokból és civil programokból 
szokott állni. Egy ilyen eseményt meg sem 
lehet rendezni, ha nincs ugrálóvár, trambu-
lin. Ezek minden alkalommal a legnépsze-
rűbb mutatványok között vannak, ahogyan 
a pónilovaglás, a dodzsem vagy az ennek 
alternatívájaként feltűnő, zárt pályán köz-
lekedő elektromos autók is. A megvásárol-
ható termékek közül pedig idén kétségkívül 
az állatalakot formáló és egy ázsiai nyelven 
éneklő szappanbuborék-sorozatvető volt 
a legnépszerűbb, aminek köszönhetően a 
park egét egész nap finoman libbenő színes 
gömböcskék borították be.

talán meglepő, de a gyer-
meknap ötlete törökországból 
ered, és miután egyre népsze-
rűbb lett világszerte, az EnsZ 
1954-ben egyetemes ünneppé 
emelte. igaz, országonként 
más-más időpontban ünnep-
lik, de a legtöbb helyen június 
1-jén. Magyarországon 1931 óta 
emlékeznek meg róla, most a 
hivatalos dátum május utolsó 
vasárnapja volt.

egy vidám 
nap a kerTben
Fesztivállal ünnepeltek a kerületi családok

Szirénák 
éS Szirének 
kápráztatták el 
az apróSágokat
Ki apu nyakában, ki babakocsiban, ki saját lá-
bán érkezett a hősök terére a dr. széky Endre 
Pestszentimre történeti társaság és a kerületi ön-
kormányzat által szervezett gyermeknapi rendez-
vényre május 27-én. 

Voltak pillanatok, amikor a vendégek nagy száma töprengésre 
adott okot: vajon maradtak-e otthon is? A Hősök tere és környéke 
hullámzó egységgé formálódott, pedig a szervezők a Pintér Kál-
mán Szakrendelő mögötti parkolónak és a hetivásár területének 
bevonásával bővítették a rendelkezésre álló négyzetméterek szá-
mát.

A gyermeknapi kalandok a játszótéren kezdődtek. Az ugrálóvár 
jó erős anyagból készülhetett, sokan és folyamatosan tették próbá-
ra. Az arcfestő asztalok előtt sorokba rendeződve vártak orcájuk 
megújulására a jellemzően lánykákból álló modelljelöltek. Nem 
volt türelmetlen nyafogás, sőt a várakozás ideje alatt nyugodtan 
ki tudták választani, milyen motívumot, figurát szeretnének vi-
szontlátni a pofijukon. 

Időközben leopold kutyusa társaságában megérkezett Ughy 
Attila polgármester is. Akár hiszik, akár nem, leopold örömmel 
fogadta az állatsimogatókat, bár a szemével azért követte gazdiját, 
aki kicsit tőle távolabb köszöntötte az imrei gyermeknap kisebb-
nagyobb vendégeit.

– Miközben a boldogan zsibongó gyerekek közé jövök, beug-
ranak saját gyermekkorom gyereknapi élményei. A körhintára és 
a nyalókára határozottan emlékszem. így május végén az isko-
láskorúak öröme kettős, már vágják a centit a közelgő vakációra 
készülve, és a mai szórakozás egyben rákészülés is a sok jó bulit 
ígérő nyári szünidőre. Amennyiben az imrei program után marad 
még energiájuk, átcsábítanám önöket a Bókay-kertbe, ahol is 17 
órakor az Alma együttes műsora kezdődik – ezzel a meghívással 
búcsúzott a polgármester.

Váratlanul felzúgtak a szirénák: egy füstbombákkal kreált ár-
tatlan tűz eloltását vállalta a gyáli önkéntes tűzoltók csapata. Mi-
után se híre, se hamva nem maradt a tűznek, jogosan zsebelték be 
az apróságok tapsát.

A szomszédban is szóltak a szirénák. Itt nem a tűzveszély mi-
att, hanem a rossz fiúkat kergették a jövő rendőrei. A rendőrségi 
bemutató során egy-egy apuka kommandós védőruhába öltözött a 
közösségi oldalak nagy örömére. Miután a szakember ütésállónak 
nevezte a védőruhát, néhány feleség gyermeki segítséggel püfölni 
kezdte a családfőt. Az, hogy valóban ütésálló volt-e az egyenruha, 
maradjon az apukák titka…

A „gitáros bácsi” kora délutáni interaktív műsora elnyerte a 
valóban aktív közönség tetszését. Mondani sem kell, hogy sem a 
kézműves foglalkozás, sem az imrei kiskönyvtár tagtoborzó asz-
talainál nem az unalom volt a jellemző. A szivárvány minden szí-
nében tündöklő vattacukor és a kihagyhatatlan lángos is fogyott 
rendesen.

A partiról távozó, ám vissza-visszatekintgető gyerekek inkább 
a „ne menjünk még haza” mellett érveltek, csak a záróra ténye 
tudta őket jobb belátásra bírni.  

Ê gönczöl andrás
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PuSKáS attIla    

A nap folyamán fellépnek többek között a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia sportolói, az MH Budapest 
Helyőrségi Zenekar és a Sambrasil tánccsoport. Az 
érdeklődőket hagyományőrző huszártábor, tobor-
zó, rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutató, re-
formkori jelmezpavilon és Vasvári-emlékkiállítás 
is várja.
Vasvári Pál az 1848–49-es forradalom és szabad-

ságharc egyik meghatározó személyisége volt. A 
márciusi ifjak talán legműveltebb tagja, aki fiatal 
kora ellenére a csatamezőn is helytállt, és úgy ve-
zette a rábízott honvédeket, hogy az az idősebb 
katonatiszteknek is becsületére vált volna.

– A fesztivál vállalt feladata kezdettől az, 
hogy a katonai hagyományőrzésre irányítsa 
a figyelmet. A rendőrség, a honvédség és a 
katasztrófavédelem most is saját sátrakkal vonul 
fel, továbbá késő délelőtt katonai alaki bemutatót 
is tartanak. A programok leglátványosabb eleme 
egy Mátyás-korabeli lovagi torna lesz – informált 
Bauer Ferenc, az eseményt az önkormányzat 

támogatásával szervező Vasvári Pál Polgári 
Egyesület társelnöke.

A hetedik alkalommal létrejövő fesztivál 2017-
ben volt először egynapos. A Vasvári Pál Napokból 
így lett Vasvári Pál Toborzó Fesztivál, de a 
változtatás sikeres volt.

– Bevált az egynapos fesztivál, mert a 
látogatottság így nagyobb lett, és a több ezer 
ember egy nap alatt sokkal nívósabb programokon 
vehetett részt – avatott be Bauer Ferenc. Miután a 
Pestszentimrei Sportkastély körül nincs árnyékot 
adó fa, a szervezők idén is gondoskodnak arról, 
hogy a nagy melegtől sátrak és napellenzők védjék 
a közönséget. Bauer Ferenc azt is elmondta, hogy 
nemcsak délelőtt, hanem ebéd után is lesznek 
gyerekprogramok. 

– Ezzel is szeretnénk kedvezi a családoknak. 
Estefelé pedig várhatóan ezúttal is sokan jönnek 
majd el, és a Sportkastély környéke megtelik a 
lassan három évtizede töretlen népszerűségnek 
örvendő Irigy Hónaljmirigy koncertjére.

időuTazás pesTszenTimrén
Lovagi torna és huszárhagyományok

 

�Családoknak, baráti társaságoknak, minden korosztálynak kellemes 
kikapcsolódást ígér június 2-án a vasvári pál toborzó Fesztivál. a ren-
dezvény 9 órakor a vasvári-kopjafánál kezdődik a pestszentimrei refor-

mátus templom kertjében. az itteni megemlékezésen részt vevők átsétálnak 
a sportkastélyhoz, ahol a dohnányi zeneiskola fúvósainak fellépésével veszi 
kezdetét a színpadi programok sora. 

 

Nemcsak foci van a világon, de jó, hogy van, nagy 
kérdés viszont, hogy kit szidjon a publikum, ha videón 
ellenőrizheti magát a játékvezető, mielőtt döntene – 
vajon mikor jön el az ad hoc bizottságok ideje…? 

Azt, hogy én ennyire szeretem a sportot, elsősorban az édesapámnak köszönhetem, na meg Schwarz 
tanító bácsinak, aki az osztálytermünk előtti folyosón olyan takaros kis tornaórákat tartott, mint 
annak a rendje, és a berlini olimpia utáni első tanítási órán könnyes szemmel vezényelt nekünk 
vigyázzt, hogy a Himnusz eléneklésével tisztelegjünk olimpiai hőseink előtt… Csik–Csák–lőrincz 

(sokáig azt hittem, hogy egyetlen név), Kabos, Kárpáti, Elek Ilona, Harangi, zombori, a kard- és a vízilabda-
csapat. úgy bennem maradt ez a névsor, mint később az Aranycsapaté. 
És aztán persze kijutott nekem a sport gyakorlati részből is: MHK, sőt még Kilián testnevelési mozgalom is, 
olimpiai ötpróba – hej, azért csak jó volt fiatalnak lenni!
Még manapság, vén fejjel is szívesen nézek bele a különféle nagy világversenyek közvetítésébe, főként, ha atlé-
tika vagy úszás, mégis… leginkább a foci. A pünkösdi szombaton is egy kupadöntővel kényeztettem magamat, 
igaz, ez csak a német volt – üsse kő, azért ott is tudnak focizni. Ha már német, bevallom, nekem a Bayern az 
örökös favoritom, most is nekik szurkoltam, s nem azért, mert tudtam, hogy 10 az 1-hez adják a győzelmüket 
a nagy fogadóirodák is. 
De hát végül is nem úgy alakult, ahogy mindenki várta előzetesen. Mert jött az a rebić gyerek (naná, hogy az 
igazi rebić!), és két olyan parádés gólt lőtt, hogy az ember szeme fennakadt. Ilyesmit még a mai profi világban 
is ritkán látni. (Végül az a harmadik gól az üres müncheni kapuba már igazán nem osztott, nem szorzott.)
Viszont az én szemem nem csak a gólokon akadt fenn. Hanem az úgynevezett videobíró használatán is. Aki 
kicsit is járatos a sportban, annak nem kell magyarázni, a többieknek meg úgyis hiába!
Tehát: folyik a játék. Valami történik a pályán (persze nem csip-csup dolog, sőt!), mondjuk, 11-es gyanús sza-
bálytalanság vagy kezezés a góllal végződő akció előtt. Tehát csupa olyasmi, ami amúgy mindennapos dolog a 
focipályákon. Megtörténik, ki így látja, ki úgy – végül úgyis az számít, ahogy a bíró látja, nyilván. 
Csakhogy most már (bizonyos meccseken) ott van a videó. lehet kérni, hogy a játékvezető a technika révén 
rögzített eseménysort higgadtan-nyugodtan megnézze, akár lassítva is, és csak utána döntsön, vagy ha kell, 
felülbírálja a saját eredeti döntését. Ez most kétszer is megtörtént. Először a Bayern támadóját ért sérelem 
után, közvetlenül az Eintracht kapuja előtt, másodszor a második rebić-gól után. A játékvezető kényelmesen 
odasétált a tévékészülékhez, szemrevételezett, bólintott, és… nem ítélt büntetőt, illetve maradt a gól is. 
Persze történhetett volna fordítva is. Istenem, mekkora botrány kerekedett volna, de mekkora?! De, ugye, 
botrány mindig előfordulhat.
Csakhogy, amíg a játékvezető vállán nyugodott minden felelősség, megvolt az ehhez elengedhetetlenül szük-
séges bűnbak is. Most akkor kit szidjon a tisztelt publikum?! A videorekorder jó édes mamáját?
lehet, hogy ezentúl több lesz az igazság, de kevesebb a focilelátókat elöntő őszinte indulat.
Mit hozhat a jövő? Az összes fontos szempont figyelembevételével ad hoc bizottságok döntenek majd a kénye-
sebb szituációk megítélésekor. Csak halkan mondom: a politikában ez nem vált be…

környezetvédelmi
játSzóház 
A tengerek, óceánok világa, a környezet megvédésének fon-
tossága volt a témája a soFi huszadik alkalommal megszerve-
zett történelmi játszóházának.

A Havanna-lakótelepen működő Budapest XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI) minden tavasszal játszóhá-
zi programot rendez, amelyet kétfordulós vetélkedő előz meg  a tanulócsoportok 
részvételével. Ebben az évben a gyerekek a tengerek, óceánok világával ismerked-
tek meg, s ebben a témában készítették el a munkáikat. Az alkotásokból kiállítás 
nyílt, melynek a Sofi-liget iskolaépület adott otthont. A számos rajz, applikáció 
elkészítése nagy gyűjtőmunkát igényelt. A diákok ismét bebizonyították, hogy igé-
nyes, különleges munkák elkészítésére képesek.

A felkészüléshez nagy segítséget nyújtott dr. Farkas Jánosnak, a Magyar Ten-
gerbiológiai Társaság alelnökének az előadása, amelyet a Kondor Béla Közösségi 
Házban tartott az intézmény tanulóinak. 

A játszóházra az egész iskola „tengeri köntösbe” öltözött. A diákok 21 foglalko-
zás közül választhattak, amelyek mindegyike a tengerek, óceánok világával fog-
lalkozott. Az egész napos rendezvény eredményhirdetéssel, értékes nyeremények 
(a Tropicarium, az Aquaworld, a Tengerkincs játszóház felkeresése) kiosztásával 
ért véget. Nagy élményt jelentett, hogy a zárórendezvényen igazi tengeri algából 
készített finomságokat is megkóstolhattak a diákok.

Jutalomként az iskola apraja-nagyja szentendrei hajókiránduláson vehet részt.

MEgElEvEnEdiK 
  A rEForMKor
Az esti koncert előtt bőven 
kínál látnivalót a fesztivál, 
számos érdekesség várja 
a látogatókat a cikkünk-
ben felsoroltakon kívül is. 
A standok között például 
lesz egy jelmezpavilon, ahol 
reformkori öltözetekben lehet 
fényképezkedni. Ugyancsak 
különlegesnek ígérkezik az 
alkimista, a papírmerítő és a 
kötélverő műhely, akárcsak a 
kisállatokkal teli boszorkány-
tanya. A fesztiválon hagyo-
mányosan főzőversenyt is 
tartanak, amelynek keretében 
grill- és bográcsételeket ké-
szíthetnek a pályázók. 
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Emlékezni 
kötelesség
Pedagógiai haszonnal is párosult a dr. 
széky Endre Pestszentimre történeti 
társaság által szervezett hősök napi 
koszorúzási ünnepség 9.45-ös kezdési 
időpontja május 27-én.

– Éppen 75 éve, 1943 májusának utolsó vasár-
napján nagy ceremóniával avatták fel a magyar 
hősök emlékművét – mondta az alkotás törté-
netét bemutató rövid beszédében Nemeskéri 
Kutlán Endre, a Széky Társaság intézőbizott-
ságának tagja. 

A továbbiakban megtudtuk, hogy az imrei 
szegény emberek az erejüket meghaladó pénz-
gyűjtésbe kezdtek, aminek sikerességét a Hő-
sök terén álló emlékmű léte hirdeti. Mostani 
állapotát az országos és önkormányzati támo-
gatással, a Széky Társaság hathatós közremű-
ködésével 2014-ben megvalósított felújításnak 
köszönheti.

A május 27-i tisztelgésnek részesei voltak 
azok az apróságok is, akik korábban érkez-
tek a gyermeknapi programra. Egy öt-hat év 
körüli kisfiú gyermeki kíváncsiságból faka-
dó kérdésére egyszerűen megfogalmazott, 
érzelemgazdag választ adott egy nagypapako-
rú ember: 

– Az első világháború idején még 
Soroksárpéterinek nevezett Pestszentimre ki-
váló katonaembereket adott a hazának. Sajnos 
negyvenheten nem tértek haza a háborúból, 
életükkel fizettek a mi szebb jövőnk érdekében 
is. látod, az ilyen megemlékezés, tisztelgés a 
hősi halottak előtt abban is segít, hogy az em-
lékük úgy a gondolatainkban, mint a szívünk-
ben örökre megmaradhasson. 

A megemlékezés koszorúját a Dr. Széky End-
re Pestszentimre Történeti Társaság nevében 
Mayer Lajos, Németh Tiborné és Léderer Imre, 
a kerületi önkormányzat képviseletében Lévai 
István Zoltán alpolgármester, a Pestszentimrei 
Városrészi önkormányzat nevében Bauer Fe-
renc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület részéről 
Monostori Attila, a Pestszentimrei Közösségi 
Ház nevében Ódor Katalin helyezte el. A négy 
imrei óvoda vezetői szintén megkoszorúzták 
az emlékművet.     

Ê gönczöl a.  

Gyerekek 
kiskertjei
Kivirágzott az Üllői út és a thököly út 
sarka május 26-án. tizenkét csodála-
tos kiskert született a kerületi iskolá-
sok és óvodások Apró virágos kertek 
elnevezésű kertépítő versenyén. 

Ezúttal is időre kellett bebizonyítaniuk a krea-
tivitásukat az indulóknak, akik olyan szép apró 
kerteket hoztak létre, hogy a járókelők mellett 
a szakemberekből álló zsűri is elégedett volt a 
látvánnyal, a gyerekek szakértelmével. Kirrné 
Feicht Ágnes, a kerület főkertésze köszöntötte a 
versengőket, az óvodásokon és az iskolásokon 
kívül a szociális dolgozókat is, majd eldördült 
a képzeletbeli rajtpisztoly, és a körbekerített 
üres földterületek röpke két óra alatt megteltek 
élettel és különféle figurákkal. „Megszületett” 
a futrinka utca, a Halacska-tavacska, a lepke-
röptető, a Hal-álom vagy a Borostyán-tündér-
kert. Ez, mint később kiderült, egyben rangsort 
is jelentett. A győztes futrinka utca a Kandó 
Téri általános Iskola diákjainak alkotása volt, 
a második, a Halacska a Vándor óvodásoké, a 
harmadikat, a lepkeröptetőt a zöld liget (Ba-
golyvár-tagóvoda) óvodásai készítették. A kü-
löndíjakon az Eötvös loránd általános Iskola 
és a Borostyán Nappali Szolgálat versenyzői 
osztoztak.

– Az idén is színvonalas alkotások szület-
tek, amiért a gyerekeken túl dicséret illeti a 
szülőket és a pedagógusokat is. A kreativitásuk 
mellett érdemes kiemelni az ökoszemléletüket 
és a környezetük szebbé tételéért tett fáradozá-
sukat is – mondta a lapunknak Kirrné feicht 
ágnes. 

A zsűri elnöke, Báthoryné Nagy Ildikó Réka 
tájépítész pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a rendezvényt érdemes volna a többi kerület-
ben is meghonosítani.

– Igen sikeresnek tartom az immár negyedik 
alkalommal megrendezett kertépítő versenyt, 
amelyen öröm volt látni a gyerekek kreativitá-
sát. remélem, hogy a lelkesedésük felnőttkor-
ban is megmarad, és többen jeleskednek majd 
tájépítőként is.

Az alkotások egész nyáron láthatók az Üllői 
és a Thököly út sarkán – érdemes egy sétát ten-
ni a megtekintésükre. Jövőre nem itt, hanem 
a Haladás utca és a Üllői út sarkán, a piacnál 
rendezik meg a versenyt, amely négy évvel ez-
előtt innen indult el.

Ê temesi l.

Színház 
és játék 
A rózsa Művelődési házban a május 
27-i gyermeknapon a kisebbek és a na-
gyobbak is megtalálhatták a nekik tet-
sző foglalatosságot. láthattak színházi 
előadást, kipróbálhatták a Furfangos 
csudavilág játékait, a kézműves foglal-
kozáson pedig érdekes szerkezetet al-
kothattak maguknak. 

A ház vezetője, Szigeti Gyöngyi hangsúlyoz-
ta, hogy a kerületben nagyon sok rendezvényt 
tartanak ezen a napon, ám közművelődési in-
tézményként ők is fontosnak tartják évről évre 
megtartani a gyermeknapot. Azt is elmondta, 
hogy például a Bókay-kertben megrendezett 
eseményre jó idő esetén lényegesen több család 
megy el, de például tavaly és tavalyelőtt nem 
volt ilyen kellemes meleg, így akkor náluk volt 
telt ház. 

A hagyományoknak megfelelően meseszín-
házi előadást tartott a lőrinci Színpad, hiszen 
az intézmény a társulat befogadó színháza. Tíz 
órakor az Aranyszőrű bárány című előadást lát-
hatták a gyerekek, majd ezt követően átrendez-
ték a helyiséget, amely egész napra a Játékos Tu-
domány Egyesület furfangos csudavilág nevű 
játszóházává alakult. Ezúttal is volt arcfestés, 
ami mindig népszerű a gyerekek körében. 

Az intézmény vezetője kiemelte: a hagyomá-
nyos játékok arra is jók voltak, hogy kicsit el-
vonják a gyerekeket a számítógépek mellől.

Kaltenecker Erika művelődésszervező el-
mondta, hogy a játszóház keretében többek 
között olyan fejlesztőeszközöket lehetett ki-
próbálni, amelyek a koncentrációt erősítik. A 
kicsiknek külön játéksarkot alakítottak ki, ahol 
ők is kreatív játékokkal tölthették el az időt. A 
kézműves foglalkozáson pedig az úgynevezett 
bűvös korong elkészítése volt a legnépszerűbb. 

A rózsa Művelődési Ház programjait jel-
képes összegű, százforintos regisztrációs jegy 
megvásárlásával látogathatták a kerületiek, 
egyébként pedig az önkormányzat támogatásá-
val valósultak meg a programok.

Ê B. z.

„Brassói” 
néptánc, 
gálával
húsz év tánccal és jókedvvel. A Bras-
só Utcai általános iskolában pontosan 
két évtizede foglalkoznak néptánccal 
a gyerekek, sőt újabban a szülők is. A 
tizenegyedik néptáncgálát rendezték 
meg május 26-án a rózsa Művelődési 
házban.

Telt ház előtt pörögtek a kislegények és a kis-
leányok a színpadon kora délutántól napestig. 
A többórás programban fellépett a Derenka, 
a Borica és a Csillegő néptánccsoport apraja-
nagyja a Naszály zenekar kíséretében. Szólt a 
muzsika, egymást váltották a csoportok, hogy 
előadják Az évkör ünnepeit. Ezzel a címmel év-
szakonként mutatták be a népszokásokat a tánc 
segítségével. 

A koreográfia Házmán Terézia, Simon Lilla, 
Laczkó Zsombor és Nagy Valter munkáját di-
csérte. A Brassó utcai iskola néptánccsoportjait 
éppen húsz éve hívta életre Simonné Házmán 
Terézia, a gála rendezője.

– Három gyerek- és egy felnőtt csoportunk 
van. Mivel a szülők is igényelték a rendszeres 
táncolást, a tanév kezdetén megalapítottuk az 
együttesüket. Hetente kétszer gyakorlunk, ösz-
szesen félszázan ropják nálunk, de itt a gálán 
hetvenen táncoltak a műsorban. Jó érzés látni, 
hogy milyen szívesen és lelkesen járnak közénk 
aprók és nagyok – mondta Simonné Házmán 
Terézia. 

Galgóczy Zoltán alpolgármestertől pedig azt 
hallottuk a gálát megnyitó beszédében, hogy 
ilyen intenzív néptáncoktatás nincs másik ke-
rületi általános iskolában, s az jól illeszkedik a 
„brassói” sport- és kulturális programjába. A 

– Jó, hogy a gyerekek továbbviszik itt a nép-
tánc hagyományát, és ezzel erősödik bennük a 
hazaszeretet érzése – tette hozzá.

Ê temesi lászló

A hősök emléknapja alkalmából május 28-án tar-
tott koszorúzási ünnepség egyúttal az első világ-
háború befejezésének 100. évfordulója tiszteletére 
rendezendő kerületi programsorozat nyitóesemé-
nye volt.  Ünnepi beszédében Galgóczy Zoltán 
alpolgármester úgy fogalmazott, hogy a hősök 
kifejezést napjainkban is számtalan helyzetben 
alkalmazzuk, de a mai fiatalok számára a jelenté-
se korántsem az, mint ami száz évvel ezelőtt volt. 

– Az igazi hősök maguktól és a tetteik által 
születnek. A valóságos hősöket az igaz és őszinte 
cselekedetek jellemzik, melyeket a szív és a ha-
zaszeretet, a másik ember iránt érzett felelősség 
jegyében vittek véghez. A hősök olyan emberek, 
akik képesek önmagukon túllépve a köz és a tár-
sadalom, a másik ember érdekét figyelembe véve 
cselekedni. A hős nem akar azzá válni, csak egy 
magasabb célt és eszmét akar szolgálni egy jobb 
és biztonságosabb életért. A hősök napján, május 
utolsó vasárnapján a magyar nemzet hősi ha-
lottaira emlékezünk. Ma, az I. világháború 100. 
évfordulóján elgondolkodva hajtunk fejet mind-
azon honfitársaink hősiessége előtt, akikben nem 
volt szándék, hogy a nevük fennmaradjon, csak 

megtették, amit a szívük diktált. Galgóczy zoltán 
arról is beszélt, hogy hősökre ma is szükség van.

– Szükség van olyan honfitársakra, akiknek 
a nemzet védelme és szolgálata belső meggyő-
ződésből ered. Akik számára a magyar nép ha-
gyományainak, kultúrájának és függetlenségének 
védelme ugyanolyan fontos, mint volt száz évvel 
ezelőtt. rajtunk, magyarokon múlik, hogy mit 
hagyunk örökül utódaink számára, továbbad-
juk-e mindazt az elkötelezettséget, amit előde-
inktől tanultunk.

Az emlékműnél, amelynél első világháborús 
egyenruhát viselő honvédek álltak díszőrséget, 
az önkormányzat koszorúját Ughy Attila polgár-
mester, valamint Lévai István Zoltán és Galgóczy 
zoltán alpolgármester helyezte el, s az  esemé-
nyen ott volt Kunhalmi Ágnes országgyűlési kép-
viselő is. Az ünnepi műsorban a Borfolk zenekar 
katonadalokat adott elő.

A megemlékezés után a Kossuth téri pavilon 
előtt a Magyar Tartalékosok Szövetségének Ha-
gyományőrző Tagozata első világháborús fegy-
verbemutatót tartott.

Ê Puskás a.

legyünk hűek az örökséghez! – ezzel a szlogennel 
szervez évről évre várostörténeti sétákat a kerület-
ben Heilauf Zsuzsanna, a Tomory lajos Múzeum 
vezetője és Kardos Gábor ötletgazda, a Települési 
Értéktár Bizottság tagja, egykori önkormányzati 
képviselő. A mostani program témája A hagyomá-
nyok és napjaink világa – A Herrich–Kiss-villától 
a Gloriett-lakótelepig címet kapta. legalább fél-
százan gyülekeztek a felújítás alatt álló villánál, 
akik meggyőződhettek arról, hogy az épület kezdi 
visszanyerni régi fényét és hangulatát. 

Ez a villa a kerület igazi értéke – hangoztatták 
a szervezők, és büszkén mutatták be a megújuló 
helyiségeket, amelyek egy része már tele van mu-
zeális tárgyakkal. 

– Az elmúlt évek rekonstrukciós munkáinak 
eredményeként, eddig mintegy negyvenmillió 
forintos pályázati és saját forrást „beépítve”, sok-
sok építészeti és muzeológusi munkaóra van már 
a Tomory lajos Múzeum munkatársai és a kül-
sős segítők mögött, ennek köszönhetően válik 
egyre szebbé és otthonosabbá az épület – mondta 
Heilauf zsuzsanna.

A több mint ötven fős csapat ezután elindult 

a Grassalkovich-kápolnához. Grassalkovich I. 
Antal nevéhez fűződik Szentlőrinc újjászületése – 
hallottuk útikalauzainktól. – Majorságot létesített 
itt, s 1762-ben a központjában megépíttette ezt a 
műemléki védettség alatt álló gyönyörű barokk 
stílusú kápolnát. Kis huszártornyában ma is az 
eredeti harang található. 

A modern, igazán minden igényt kielégítő 
Gloriett Sportiskolai általános Iskolát érintve 
– egyúttal a lakótelepen is sétálva – kiemelték a 
túra vezetői, hogy ez a dél-pesti régió egyetlen 
olyan köznevelési típusú sportiskolája, amelyet 
a Magyar olimpiai Bizottság Sportiskolai Prog-
ramigazgatósága is támogat. A Besence utcában 
emlékek nyomába eredt a társaság, meglátogattuk 
Stieber József ipari gépész restaurátorműhelyét, 
amelyben régi nagygépeket, Dutra traktorokat 
keltenek életre.

Az Urbitális Majális több kilométeres sétája az 
idén is nagy sikert aratott. Többen mondták, hogy 
jövőre is szívesen eljönnének, hogy más útvonalon 
is ismerkedjenek Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
nevezetességeivel.

Ê (temesi)

A magyar hősökre emlékeztek
A világháborúkban elesett magyar katonákra valamint a diktatúrák áldozataira emlé-
kezett Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a pestszentlőrinci Kossuth té-
ren lévő emlékműnél rendezett koszorúzási ünnepségen. 

Urbitális barangolás
ismét sok látnivalót, helytörténeti érdekességet kínált az Urbitális Majális program-
sorozat keretében már hagyományossá vált várostörténeti séta azoknak, akik május 
26-án ellátogattak a pestszentlőrinci „állomáshelyekre”. Az élménydús barangolást a 
verőfényes napsütés tette még „fényesebbé”.  
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Az üzenet: 
a világ szép

 
Második önálló kiállítása nyílt meg 
május 8-án egy tehetséges fiatal mű-
vésznek, az illusztrátor, animációsfilm-
rendező Bakos Barbarának a lőrinci 
nagykönyvtár galériájában.

Bakos Barbara művész-tanár családban szüle-
tett. A kiállítást megnyitó édesapja Bakos Ta-
más grafikus, az ELTE TÓK Vizuális Nevelési 
Tanszékének vezetője, édesanyja Baár Tünde, 
a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános 
Iskola rajztanára, aki egyúttal író is. E kiállítás 
voltaképpen egy alkotópáros bemutatkozása, 
mert a galériában látható rajzok Baár Tünde 
Mindig igazam van! című gyermekkönyvének 
az illusztrációi.

– Nehezen tudok elvonatkoztatni a kiállítóhoz 
fűződő több évtizedes emlékektől, élményektől 
– mondta a megnyitó beszédében érthető megha-
tódottsággal Bakos Tamás.

A visszatekintésében mesélt Barbara művészi 
fejlődésének ívéről, tehetségének korán megmu-
tatkozó jeleiről, azon mozzanatairól, amelyek 
rávilágítanak később tudatosabbá váló képalko-
tó tevékenységére, az élmények hosszú sorának 
képekben való elbeszélésére, valamint arra a 
képességére, hogy a munkáiban megélt pozitív 
élményeit ossza meg. Ezek pedig azt üzenik: a 
világ szép. Mosolygó arcok, élénk gesztusok, 
táncoló lábak, vidám állatok tekintenek ránk az 
alkotásokról. S a gyermekeknek szóló rajzoknak 
pontosan ilyeneknek kell lenniük: biztatóknak, 
reménykeltőknek, egyúttal egyéni képzetek al-
kotására késztetőknek.

A megnyitót követő beszélgetésből megtud-
hattuk azt is, hogy Bakos Barbara az önálló tár-
latai mellett számos csoportos kiállításon is részt 
vett már, és hogy illusztrátorként több külföldi, 
főként amerikai, angol és dél-koreai kiadóval 
dolgozott együtt. Rajzfilm-rendezőként pedig 
filmrészletet készített a Disney Juniornak, s fel-
kérte őt közös munkára a TED is, amely elsősor-
ban tudományos, többek között pszichológiai 
témákkal foglalkozik.

A kiállítás június 1-jéig látható a Galéria 18-
ban.

Ê dziuba

Mátyás király 
udvarában
Az igazságos király korába kalauzolta el 
az érdeklődőket a PiK reneszánsz csa-
ládi napja május 13-án.

Valószínűleg nincs olyan európai ember, aki ne 
álmodta volna vissza magát legalább egyszer a 
reneszánsz korba. A középkort váltó, az egyéni 
sorsot, boldogulást középpontba állító korstílus 
sok olyasmit teremtett, amire ma is szívesen 
gondolunk vissza: a humanista erényt, a műve-
lődés egyre gyorsabb és hatékonyabb terjeszté-
sét, csodálatos művészeti alkotásokat és nagy 
földrajzi felfedezéseket. Hozott persze olyan 
dolgokat is, amelyekre nem emlékezünk olyan 
jó szívvel: egyházszakadást, vallási háborúkat, 
népek leigázását.

A magyar reneszánsz legkedveltebb alakja, 
a népmondáinkban ma is élő Hunyadi Mátyás, 
vagyis az igazságos Mátyás király az uralkodása 
alatt távol tartotta az országtól az oszmán hódí-
tót, olasz humanistákat hívott meg az udvarába, 
és Budáról kimozdulva pompás palotát építtetett 
Visegrádon. 

2018-at a nemzetpolitikai államtitkárság Má-
tyás-emlékévvé nyilvánította, ez adta az ötletet a 
Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) csapatának, 
hogy a pünkösd előtti vasárnapon reneszánsz 
családi napot szervezzenek. A ház már a tízórás 
kezdetre szépen megtelt, szülők és gyerekek 
egyaránt örömmel nézték végig a Mátyás-mon-
dákból összeállított színielőadást, vettek részt a 
kézműves foglalkozásokon, a reneszánsz tánc-
házban és lakomán. 

A PIK kitett magáért: az érdeklődő családok 
egy napra valóban a visegrádi udvarban érezhet-
ték magukat.

Ê -kerékgyártó-

Gitta néni fái
Fáim hetedhét határról címmel nyílt kiál-
lítás május elején a Kondor Béla Közös-
ségi házban. Ezek a „fák” rózsavölgyiné 
tomonyák gittához tartoznak, aki mű-
vésztanárként ezrekkel szerettette meg 
a képzőművészetet.

– A kerületben ismert és szeretett Gitta néni iga-
zi pestszentlőrinci lokálpatrióta, itt született, és 
azóta is ugyanazon a helyen, a szüleitől örökölt 
házban lakik – emelte ki a megnyitó beszédében 
Ughy Attila.

A polgármester azt is elmondta, hogy a mű-
vésztanárt a természet ezer arca késztette alko-
tásra, és a fák a legkedvesebb témái közé tartoz-
nak. Hozzátette:

– Büszkék vagyunk rá és arra, hogy a kerület-
ben nagy tudású művészek között élhetünk. Git-
ta néni mindannyiunk mestere is lehet, s kívánok 
neki hosszú alkotó éveket.

Ezt követően Bereczky Loránd művészettör-
ténész azt „ecsetelte”, hogy lélek kell meglátni a 
fák üzenetét, amely vászonra kívánkozik, s ez 
sikerült Rózsavölgyiné Tomonyák Gittának. 

– A képeit látva a színek, a formák játéka eljut 
a szívünkbe, és jobb emberek leszünk általa. 

Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, aki 1966 és 
1982 között kerületi általános iskolákban taní-
tott, 1986-tól pedig a mai napig aktív a Karinthy 
Frigyes Gimnáziumban, a következőket mondta 
a megnyitón: 

– A Fáim hetedhét országból című kiállításom 
ötlete hét éve született.  A jelképes mondaniva-
lója: sorsom 77 fában. A kedves modelljeim, má-
sodik énem mindig is a fák voltak, a szívemnek 
legkedvesebb élőlények. Őket tartom a hozzám 
leginkább hasonló, sorsukban leginkább emberi 
természetű lényeknek. Csodálom születésüket, 
fejlődésüket, életerejüket, méltó vagy méltatlan 
sorsukat, elmúlásukat… Mindig a természet 
ezer arca, gazdagsága varázsolt el, és késztetett 
alkotásra. 

Az idén 77 éves pestszentlőrinci művész több 
képe is társítható versekkel, így Kányádi Sándor 
Valaki jár a fák hegyén, Dsida Jenő A csemetefa 
éneke és Ratkó József Ember, fa című költemé-
nyével, amelyek el is hangzottak Frech Gábor 
előadóművész tolmácsolásában. A megnyitó han-
gulatát Draskóczy Zoltán gitárjátéka is színesí-
tette.

Ê temesi 

rumi-
rézkarcok 
rumi rózsa művésztanár rézkarcaiból 
lehetett látni kiállítást a Kondor Béla 
Közösségi ház emeleti galériájában. Az 
alkotások nyolc év termését ölelték fel.

Rézkarcok címmel csaknem félszáz képet láthat-
tunk a Kondorban. Rumi Rózsa sokféle témát 
dolgozott fel ezzel a számára újnak tekinthető 
technikával, hiszen elsősorban grafikus- és fes-
tőművészként ismert a kerületünkben. A kiállí-
tást Varga Ferenc médiaművész, a közösségi ház 
vezetője nyitotta meg a szépszámú közönség 
előtt, amelynek szűknek bizonyult az emeleti 
folyosón kialakított galéria.

– Rumi Rózsa művésztanárként dolgozott 
a kerületben, 1982-től tanított, és első kiállítá-
sát 1989-ben rendezte, éppen itt, a Kondorban 
– emelte ki Varga Ferenc. – Grafikusként, fes-
tőként ismertük meg, de most nagy örömünkre 
új oldaláról mutatkozik be, nívós rézkarcaival 
jelentkezik intézményünkben, ahol nyolc év ter-
mését láthatjuk több mint két héten keresztül. A 
képei, témái alapján Rumi Rózsa emberszerető 
képzőművész.

Erről az „új oldaláról” beszélt a megnyitón a 
művésztanár, aki elmesélte, hogy 2010-ben Igalon, 
egy művésztáborban ismerkedett meg a rézkarc-
technikával, amelyről előtte nem sokat tudott.

– Fogalmam sem volt, hogy „működik” a réz-
karc, hogyan kell készíteni, de örülök, hogy ezt a 
technikát is elsajátíthattam, és hogy most bemu-
tathatom itt, a közösségi házban – mondta. – Ez 
az a méret, amit biztosan tudok művelni – utalt 
a valóban apró, alig húsz-harminc centis képek-
re, amelyeket május 20-ig  tekinthették meg az 
érdeklődők. 

A megnyitón Bacsa Ferenc ének- és gitármű-
vész működött közre. 

Ê t. l.

Pestszentlőrinc és Pestszentimre húsz óvodája 
és kilenc tagóvodájának mindegyike képviselte 
magát egy-egy sátorral és különféle hagyomá-
nyosnak mondható – tehát nem elektromos és 
nem is az általában megszokott – játékokkal az 
Angyalkert hagyományőrző játszóudvar idei 
rendezvényén. A „hagyományos” jelző már a já-
tékok anyagára is illett, mert ezek az eszközök 
többnyire fából, textilből és egyéb természetes 
anyagokból készültek. Maguk a játékok pedig 
többnyire a népi hagyományokból eredtek, vagy 
azokat idézték meg valamilyen módon. Az olyan 
játékok, mint a dugóhalászat, a gólyalábazás vagy 
a diótörés, egy-egy ötlet alapján születettek az el-
múlt években. 

A kerület intézményeinek játszóudvari prog-
ramjait a helyi óvodák együtt szervezték azzal a 
céllal, hogy a gyerekek és a szülők közösen játszva 
töltsenek el egy délutánt kellemes környezetben, 
amihez a Bókay-kert ezúttal is jó helyszínnek bi-
zonyult.

Az önfeledten játszó gyerekek, szülők és a szer-

vező óvodák képviselői mellett megjelent az ese-
ményen Galgóczy Zoltán is, aki kiváló kezdemé-
nyezésnek nevezte az Angyalkertet, amelyet évek 
óta nagy sikerrel rendeznek meg a kerület óvodái. 
Az alpolgármester kiemelte, hogy ilyenkor min-
denki hozza a maga kreatív ötletű játékait, ame-
lyek a kézügyességre, illetve a hagyományok tisz-
teletére építenek. Az Angyalkert egyben erősíti az 
óvodák összetartozását is, hiszen itt a gyerekek és 
a szülők együtt játszhatnak más óvodák hasonló 
korú gyerekeivel és a szüleikkel. 

A Bókay-kert játszóudvarrá alakuló rétjén vol-
tak, akik hétpróbát találtak ki a résztvevőknek, 
mások fonalazást, gyöngyözést vagy minigolfot, 
de a Bóbita és az Eszterlánc óvoda sátránál például 
rögtönzött bábelőadáson is részt vehettek a gyere-
kek. A közeli Tomory Lajos Múzeum is a kertbe 
települt egy sátorral, ahova elhozta népi eszközeit, 
s végül még az eső sem szólt közbe, így mindenki 
jól érezte magát, amikor egyetlen nagy óvodává 
alakult a kert.

Ê B. z.

A késő tavaszi, kora nyári időszak a bolondját 
járatta velünk. Az időjárás nem volt hajlandó tu-
domást venni a Gergely-naptár kínálta évszakok-
ról. A tél végét kora nyár követte, izzadó testünk 
vízért kiáltott az avatás napján is. 

– A tanórák közti rövidebb-hosszabb szüne-
tek és az időigényesebb udvari foglalkozások 
utáni vízfogyasztás nemcsak a testünknek tesz 
jót, hanem az agyi tevékenységünkre is igen po-
zitív hatással van. Ezt a véleményemet gyakran 
megosztottam tantestületi kollégáimmal is – me-
sélte Magyar Márta intézményvezető. – A tan-
órákon fontos a figyelem, a koncentráció is jobb 
vízgazdag állapotban. Ez a vízfakasztó tervem jó 
táptalajra talált a tantestületben. Mit sem sejtve 
tértem haza Erdélyből a kiválóságok táborából. 
Nem tudtam, hogy negyvenkét éves pedagógusi, 
ebből harmincéves igazgatói, intézményvezetői 
pályafutásom legmeghatóbb pillanatai várnak 
rám. 

Márta asszony könnyektől párás szemmel 
vágta át a nemzeti színű szalagot Ughy Attila 
polgármesterrel és Bak Ferenccel, a Külső-pesti 
Tankerületi Központ igazgatójával közösen a ne-
vét viselő kútnál. 

A polgármester az igazgatónő példaértékű, 
kreativitásban és vitalitásban gazdag életút-
ját méltatta a köszöntőjében.

A köszöntők sorát Bak Ferenc így folytatta: 

– Lassan egy évtizede van szerencsém ismerni 
az intézményvezetőt. Kiváló szakmai munkáján 
túl az iskola mindenki hasznát szolgáló bővítései 
is az ő nevéhez fűződnek. Gondoljunk a három új 
osztályteremre és a könyvtárra. 

Magyar Márta még mindig könnyfoltos szem-
mel köszönte meg a felé áradó szeretetet: 

– A nevemet viselő víznyerő alkotásért köszö-
nettel tartozom a tantestületnek, az önkormány-
zatnak. Köszönöm Banyár Lászlónak, a Városgaz-
da vezérigazgatójának és szakembercsapatának is 
nem csupán a szemnek, szívnek tetsző munkát, 
de a legendásnak nevezhető titoktartási képessé-
güket is. 

Az iskola tanulói színvonalas műsorral bú-
csúztatták Márta nénit, aki rövidesen belekóstol-
hat a nyugdíjasok „nyugodt” életébe.

Kihagyhatatlan „gyerekszájidézettel” és egy 
szállóigévé vált intelemmel illik búcsúzni Magyar 
Mártától: 

– Én kiöntöm a kulacsomból a régi vizemet, 
és újratöltöm Márta néni vizével, mert az nem-
csak szomjoltó, de tele van tudással is – mondta 
egy alsós gyerkőc. Egy tanárnő pedig elmesélte, 
hogy az intézményvezető habitusához tartoztak 
az ilyen egyszerűen megfogalmazott intelmek is: 

– Mindenkinek meg kell tanulnia köszönni, 
megköszönni és elköszönni.

Ê gönczöl andrás    

felfedezett angyaljátékok
A kerületi gyerekek örömére idén is megrendezték a helyi óvodák május 17-én az An-
gyalkert elnevezésű hagyományőrző programot a Bókay-kertben.

A szeretet kútja a Kandóban
A mondás szerint egy olyan titok, amelyet ketten ismernek, nem marad titok. Erre a 
mondásra cáfolt rá a Kandó téri általános iskola tantestülete, az önkormányzat és 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. május 7-én. A titkos akció lepellel borított 
tárgya egy díszes kétfejű víznyerő alkotás, azaz Márta kútja volt.
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sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-

4330, 06-20-491-5089 

n víz gáz Fűtés gyors szerviz, karbantartás. társasházak közületek 
és magánszemélyek részére. Készülék csere, teljes épület gépészeti 
kivitelezés. dugulás elhárítás. Mester épületgépészet. tel: 06 20 3922231

n Bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, 
ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, 
WWW.Koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 

n lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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 redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés 
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napel-
lenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, 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 víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATOR-
NA 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 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

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók) 
bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor, 
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. tel: 0620/3414-323

n szigethalmon 3 szobás családi ház, szép, használati megosztással osztható saroktelekkel 
TULAJDONOStól eladó 16 millió Ft-ért. Tel.: +36-30/929-2622

n Igazi, hangulatos polgári lakásra vágyik? Megkaphatja! Eladó egy igen 
jó állapotú, 110 négyzetméteres, XI. kerületi, Fadrusz utcai, társasházi, 
második emeleti, cirkófütéses (plusz cserépkályhás) lakás: három 
szobával, hallal, plusz cselédszobával és kamrával. a lakás egy része 
fákkal határolt belső udvarra néz, balkonnal, másik része az utcára. Hét 
évvel ezelőtt a lakás összes villanyvezetékét kicserélték, vízcsöveit falba 
süllyesztették, új radiátorokat, új gázkazánt és új ablakkereteket kapott a 
lakás. ára: 74,9 millió forint. telefon: 06-30-9519251.

ÜZlEt hElyiség KiAdÓ
n 18. KErÜlEti BEvEZEtEtt FodrásZÜZlEtBE, PEDIKÜR-MŰKÖRÖM, VAGY 

KOZMETIKUS RÉSZÉRE HELYISÉG, VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KIADÓ. TEL.: 0630-376-8900

állás
n lAKástAKArításhoZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOM-

MAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n otthoni Pénzkereset! Reklámtárgyak csomagolása, stb. 06-90-60-36-07 (audiopress.
iwk.hu  635 Ft/min, 06-12228397)

n Azonnali munkakezdéssel raktárosokat keresünk a Bilk Logisztikai Központba 20.00 
órától kb. 02.00 óráig tartó munkavégzésre. Targoncavezetői végzettség előny. 

 06-20-984-53-70

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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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 sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és 
munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

n lAKott-tErÜlEti FAKitErMElŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - 
nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban 
minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok 
szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba 
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n tEtŐFEdŐ-Bádogos sZAKMUnKás: Feladatok: A Társaság által üzemeltetett, 
karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi hibaelhárítás; - tetők javítása, 
karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása; - tető takarítása; - eresz takarítása; - 
egyéb tetőfedő-bádogos tevékenység ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie kell a munkájához 
szükséges hatályban lévő szabályzatokat és eljárási utasításokat. Az ezekben rögzített munkafolyamatokba 
épített ellenőrzési kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos 
szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett, hosszútávú 
munkalehetőség.

n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi eszközeinek gépi 
nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú számadású anyagmozgatási 
bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a 
raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesítése 
táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások: 
terhelhetőség, adminisztratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség, 
felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.

n MotorFűrésZ-KEZElŐ MUnKAtárs: Társaságunk Közterületi-kertészeti Osztálya 
motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés 
OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli 
és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi 
előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-
nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és 
cserjefajokat.

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 elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és 
eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű 
üzemeltetése; - a létesítmény területén található 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-mentesítése; - 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).

n áltAlános KArBAntArtÓ: Társaságunk ingatlanok gondnoki munkájára keres 
munkavállalókat. Feladatok: - az ingatlanok területén általános karbantartási feladatok ellátása; - a 
kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás); - az épületek 
és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – 
azok közvetlen felettesének való jelzése; - a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és 
azok elhárításának azonnali megkezdése; - a rábízott gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, 
illetve használata, azok tisztán-, karban-, és rendben tartása, valamint felelősségteljes őrzése; - 
feladatok adminisztrációja; - minden olyan egyéb feladat ellátása, amit a munkahelyi vezetője 
jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány; szolgálati idő alatt kulturált és fegyelmezett 
magatartás; alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség; együttműködési készség, 
csapatszellem; megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó kommunikációs készség és empátia. 
Előny, de nem feltétel: vízszerelő végzettség; villanyszerelői végzettség; lakatos végzettség.

n FűtéssZErElŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező 
víz - gáz - fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott 
vízvezeték, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, 
hosszú távú munkalehetőség. 

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
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Jelentkezni lehet
hétköznap:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11.
tel.: 06 30 497 0039

e-mail: info@wdental.hu

A Díjbeszed  Holding Zrt. Budapest és Pest megye területre

FOGYASZTÁSMÉR  LEOLVASÓ 
munkatársat keres. 

 Jelentkezés módja: Magyar nyelv  fényképes szakmai önéletrajzát, 
– lakhely megjelöléssel – kérjük, küldje a
fov.leoikt@dbrt.hu e-mail címre.
További információ: 06 1 481-9773 telefonszámon.

A leend  munkatárs feladatai:
 közüzemi szolgáltatók fogyasztásmér inek 
meghatározott ütemezés szerinti leolvasása,

 fotók készítése
 ügyfélegyeztetések lebonyolítása,

Elvárások:
 minimum 8 osztályos általános iskolai 
végzettség,

 jó kommunikációs képesség, terhelhet ség, 
önálló munkavégzésre való képesség,

 el ny: saját tulajdonú motorkerékpár, vagy gépjárm

Amit kínálunk:
 hosszú távú, rugalmas, bejelentett 
munkalehet ség (részmunkaid ben is 
végezhet ),

 fix alapbér + teljesítménybér + cafeteria
+ egyéb juttatások
(megkereshet  jövedelem 250-350 ezer forint),

 céges okostelefon,
 közlekedési költségtérítés
(BKK bérlet vagy üzemanyag térítés)

DBH_leolvaso_143x91.indd   1 18/04/18   11:15

n 18. kerületben lévő főzőkonyhára gyakorlott konyhai kisegítőket 
keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezni önéletrajzzal és érdeklődni a 
következő elérhetőségeken lehet: nmiklos@kemkft.hu, 0670/945-3050.

Adás–vétEl–régiségEK
 

n KéSzPénzért váSároloK  ButoroKat,  FEStMényEKEt, 
dÍSztárgyaKat, réz Bronz tárgyat, KEráMIát,  KItüntEtéSt, 
cSIllároKat, óráKat, HangSzErEKEt,  KönyvEKEt, ruHanEMűt, 
BIzSuKat. valaMInt tElJES HagyatéKot.  Hétvégén IS HÍvHató t.: 
06-30-943-5583

n MűsZAKi MEnEdZsEr: Társaságunk „műszaki menedzser lakások és üzlethelyiségek kezelésére” 
pozícióba keres munkavállalókat. Feladatok: - közműszámlák kezelése; - közműhibák kivizsgálása; 
- keretszerződések kezelése; - üres helyiségek műszaki állapotának nyilvántartása; - hibabejelentés 
alapján a nagyobb munkáknál költségvetés készítése Terc programmal; - a beszerzések, megrendelések, 
vállalkozói számlák igazolása; - az új bérleti szerződéseknél az ingatlantörzs adattisztítása; - műszaki 
előkészítési feladatok, felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - kivitelezési 
munkák pályázatainak összeállítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások 
levezetése, jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók munkájának koordinálása, szervezése, ütemezése, 
számonkérése; - elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való együttműködés; - 
garanciális időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: 
műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki végzettség; minimum 3 év szakmai tapasztalat; felhasználói 
szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés; jogosítvány B kategória; határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. Előny, de nem 
feltétel: felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság.

n AUtÓvillAMossági sZErElŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres 
kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; 
- gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: 
autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői 
tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. 
Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

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 utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és 
munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; 
- a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: 
együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú 
munkalehetőség.

n UsZodAMEstEr: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 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 MűvEZEtŐ (MAgAséPítés): 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 lebonyolításában; - az 
irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs 
feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, vagy magasabb szakirányú 
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 JEgyPénZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör le-
írása:  Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint 
elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai online pénztárak működtetése, a törvényi 
és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, 
bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadá-
sa; - szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre 
állásának biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések 
készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (pénztárosi múlt 
előny lehet!); több műszak vállalása (5:30-14:00 és 13:30-21:00); precizitás, megbízhatóság, önállóság; 
felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft 
Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria. 

 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.

Közhasznú 
könyvfelvásárlás! 

 

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját. 

Telefonszám: +36 20/3882-083 
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� tizenkettedik alka-
lommal rendezték 
meg a múlt szom-

baton az élő rózsafüzér 
zarándoklatot. kerüle-
tünkben ezúttal is a nép-
szerű egyházi program 
két szakasza végződött: 
a soroksárról induló 7. 
és a rákoskeresztúrról 
induló 8. zarándokai 
jutottak el a bókaytelepi 
mária szeplőtelen szíve 
Főplébániáig, teljesítve 
a szakaszonkénti mint-
egy húsz kilométert. a 
nemes utcai szent imre 
plébániatemplom kertjé-
ben pihenőt tartó zarán-
dokokat kerestük meg.

 
Arról, hogy az átlagosnál nagyobb volt 
a forgalom május 26-án a templom-
kertben, azok a hölgyek tettek tanúbi-
zonyságot, akik fürge kézzel csinálták a 
finom falatokat, készítették a zsíros ke-
nyereket, vágták a hagymát, miközben 
várták a vándorokat. Ez utóbbiak előtt 
nem állt könnyű feladat a reggeli indu-
láskor, hiszen az esti közös szentmise 
helyszínéig csaknem húsz kilométert 
kellett maguk mögött hagyniuk.

mindentudó teleFon
Hogy egészen pontosan mekkora volt 
a távolság, hány kilométert lépdelt 
Pestszentimréig a közel száztagú – s 
örömmel tehetjük hozzá, nem csak idő-
sekből álló – 8. szakasz, azt az egyik 
hölgynél lévő szuperokos telefon árulta 
el, és akár hivatalos adatként tehetjük 
közzé.

A soroksári főplébánia és a 
pestszentimrei templom kertje között 
17 445-öt lépett a mindentudó telefon 
gazdája, amivel pontosan 12,5 kilomé-
tert teljesített.  

A fáradtnak amúgy nem mondható 
zarándokok igyekeztek feltöltődni a fák 
árnyékában megterített asztalok körül, 
fogyasztva azokból a szendvicsekből, 
amelyeket a Pestszentimrei Katolikus 

Karitász önkéntesei készítettek nekik – 
mint már évek óta.

A sok „régi”, ismerős arc között 
feltűnt egy új is. Az imrei templom új 
plébánosáé, Bálint Gábor atyáé, aki elő-
ször fogadhatta a „házának kertjébe” 
érkező zarándokokat, akikkel együtt 
imádkozta a rózsafüzért.

9-től 82-ig
Az Erdélyből érkezett atyának vendé-

ge is volt, egy paptársa a Bánságból. A 
lovrinból jött Mathias Marin elmond-
ta, hogy örömmel találkozik a zarándo-
kokkal.

– Szép és felemelő esemény ez. Gon-
dolom, nagy lelki ajándék azoknak, 
akik végiggyalogolják a kilométereket. 
lelki és testi erő is kell ehhez, de ahogy 
látom, ebben a környezetben, közösség-
ben megsokszorozódik az ember ereje.

Arra, hogy ez mennyire így lehet, a 

legjobb példa az idei korelnök, a 82 éves 
Ilonka néni volt, akinek lila-fehér min-
tás ruhája és fiatalos megjelenése nem 
támasztotta alá a korát.

– Erőt ad a Jóisten, nem érzem ma-
gam fáradtnak, s biztos vagyok benne, 
hogy végigmegyek az úton.

Estére kiderült, hogy igazat mondott 
a hölgy a templomkertben, mert ott 
volt a záró szentmisén.

S ha már az idősekről (bocsánat, 

idősebbekről) szóltunk, említsünk egy 
ifjút is… Büszkén vitte a zarándokok 
zászlaját Árpi, az a kilencéves legényke, 
aki már a negyedik zarándoklaton vett 
részt.

megsokszorozott 
erő
De büszke lehet a munkájára a két 
kerületi szervező, Bernáth Mária és 
Tordai Éva is, akik már évek óta végzik 
az előkészületek szerteágazó munkáját. 
Tordai Évát kérdeztük. 

– Nem mondom, hogy könnyű 
megtenni a közel húsz kilométert, de 
elnézve a többieket, látom, hogy meg-
sokszorozza az erejüket a tudat, hogy 
a rózsafüzér-zarándoklatot teljesítik, 
ezen gyalogolják végig a kilométereket, 
hogy aztán az esti érkezésre egészen 
különleges lelki kapcsolat alakuljon ki 
közöttük. Ezt át kell élni, mert szavak-
kal nem lehet visszaadni – mondta a 
hölgy, s már ment is t

rÓZsAFÜZér-tÖrténEt
A zarándoklat története 
2003-ig nyúlik vissza, amikor 
azt az évet ii. János Pál pápa 
a rózsafüzér évének nyilvá-
nította. Bécsben rendeztek 
először ilyen jellegű zarán-
doklatot, öt szakaszban 
gyalogolva körül a várost. Az 
első magyarországi rózsafü-
zér-zarándoklatot a főváros 
körül a 2007-es budapesti 
városmisszióhoz kapcso-
lódóan szervezték meg, a 
Mária rádió támogatásával. 
Azóta minden évben meg-
tartják, s átlagosan mintegy 
ötezer ember csatlakozik 
valamelyik szakaszhoz.  

a rózsafüzér ereje
Kilométerek imádkozva, énekelve
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úgy tűnik, nemcsak sport- és zenei esemé-
nyek alkalmával telik meg a Sportkastély, ha-
nem akkor is, amikor a lelki életet gyakorlók 
rendezvényét fogadja be. legutóbb, pünkösd-
hétfőn az evangélikus egyház használta ki a 
csarnok hatalmas terét, itt rendezve meg azt 
a családi missziói napot, amely iránt a szer-
vezők szerint is nagyobb volt az érdeklődés a 
vártnál, pedig a nyárias időjárás sokakat el-

csábíthatott volna szabadtéri elfoglaltságra.
Nem jártak azonban rosszul azok, akik az 

egyházi programot választották, mert a szín-
padon egymást követték a fellépők, a jobbnál 
jobb programok.

A hívek egymást is köszöntő közös ének-
lése után természetesen a gyerekek élveztek 
elsőbbséget. A forgószínpadon szinte szünet 
nélkül elfoglaltságot találtak a fiúk is, a lá-

nyok is, a kisebbek és a nagyobbak is. Amíg 
ők játszottak, a felnőttek Sefcsik Zoltán szek-
szárdi lelkész igehirdetését hallgatták, amely, 
ha használható ez a szó, „megalapozta” az 
emelkedett hangulatot.

Ez is az örömteli oka lehetett annak, hogy 
talán még a vártnál is nagyobb taps fogadta a 
két illusztris vendéget, Sebestyén Márta nép-
dalénekest és Andrejszki Judit csembaló- és 
orgonaművészt. Műsorukban a népzene és a 
régizene párhuzamait és összefüggéseit mu-
tatták be szórakoztató formában, ami után 
nem volt csodálkozni való azon, hogy a bú-
csúzáskor még nagyobb ünneplésben része-
sültek, mint az érkezéskor.

Mondhatni, utolsó hivatalos szereplése-
inek egyike lehetett Gáncs Péter számára ez 
a missziói nap. A májusban nyugalomba vo-
nuló lelkész 2010 novembere óta töltötte be 
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-
püspöki tisztét.

Megkérdeztük tőle, mivel tölti majd nyug-
díjasként a napjait.

– Vitathatatlan, hogy nem lesz annyi 
elfoglaltságom, s nem lesznek ennyire szi-
gorúan beosztva a napjaim. Azonban a 67. 
életévem után is mindenképpen aktív életet 
és éveket képzelek el. A belső kerületből ki-
költözünk egy zöldövezetibe, aminek örülök, 
mert nyugodtabb, csendesebb környezetben 
telnek majd a napjaink. Az utódom Kondor 
Péter lesz, s biztos vagyok benne, hogy jó lé-
lekkel és eltökélten szolgálja majd az egyhá-
zunkat.

A missziói nap istentisztelettel és úrva-
csorával, valamint Kondor Péter úti áldásá-
val zárult.

„TI KINEK 
MoNDoToK 
ENGEM?”
Evangélikus családi missziói nap a Sportkastélyban

Még Egy nyUgdíJAs…
az 1954-ben született győri 
gábor esperes két évtizeden 
át szolgált a kerületben. 1998 
augusztusában a pestszentlőrinci 
gyülekezet választotta meg lelké-
szének, s 2003 júliusában lett a 
pesti evangélikus egyházmegye 
esperese. lelkészi és gyülekezeti 
munkája koronájaként a kastély-
dombi luther-kápolna megépí-
tését említhetjük. a lelkész úr 
a nyugdíjas évei alatt sem fog 
unatkozni. erről a négy unokája 
gondoskodik majd…

zenebona 
a luther-
kápolnában

 
Zenei élményt nyújtó esemény színhelye volt má-
jus 20-án az egy hónappal korábban, április 18-án 
felszentelt nemes utcai luther-kápolna.

A példásan rendben tartott saroktelken lévő épületegyüttes új 
gyöngyszeme, a kápolna adott otthont pünkösdvasárnap a PIK 
által szervezett Pestszentimrei zenebona rendezvénysorozat leg-
utóbbi eseményének. Annak a komolyzenei koncertnek, amely-
nek keretében kórusok és zenészek léptek a vendégek elé.

A nap házigazdája a luther-kápolna lelkésze, Horváth-Csitári 
Boglárka volt.

– A cél egyszerű, a zene hangjait értőknek csak annyi, hogy 
érezzék jól magukat, s tényleg örömteli órák után menjenek 
majd haza – mondta a lelkésznő, akinek a rendezvényen három 
aranyos örökmozgó gyermekére is figyelnie kellett.

Ami a lényeget, a zene hangjait illeti, a kórusok vitték a prí-
met, hiszen az imrei óvónők alkotta Nyitnikék mellett fellépett a 
Néri Szent fülöp kórus is. A lőrinci Eszterág zenekar muzsikája 
mellett Draskóczy Zoltán és Fülöp Kornél klasszikus gitárjátékát 
élvezhették a hívek. A művészek XX. századi műveket adtak elő, 
köztük Mario Castelnuovo-Tedescótól, nagy tapsot kiérdemelve 
a hallgatóságtól.

A magtárat formázó luther-kápolna koncertje és hangulata 
olyan élményt és emléket adhatott a vendégeknek, amely után 
nem nehéz megjósolni, hogy lesz folytatás.

ti kinek mondotok engem? mottóval családi missziói napot rendezett a déli 
Evangélikus Egyházkerület május 21-én, pünkösdhétfőn a Pestszentimrei 
sportkastélyban.

a soroksári főplébániától a pestszentimrei templomig 12,5 kilométert teljesítettek a zarándokok

az oldalt összeállította: róth Ferenc
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 
291-2896
www.rozsamh.hu
Hétfőnként és szerdán-
ként 9.30-tól Pilates-
torna. Segít a karcsúság 
megőrzésében, az 
izomzat feszessé, a 
törzsizomzat stabillá 
tételében. Oktató: Nagy 
Melinda. Részvételi díj: 
1200 Ft/alkalom, 10 500 
Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglal-
kozás az energia-egyen-
súly helyreállításával erő-
síti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglal-
kozásaink (New Dance 
World tánciskola, gerinc-
torna, ringató, zumba, 
callanetics, baba-mama 
klub, Etka-jóga) a nyári 
időszakban leállnak. A 
nyári leállásokról további 
információt az elérhető-
ségeinken lehet kérni. 
A művelődési ház 
nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig, 
hétvégén a rendezvé-
nyekhez igazodva. Az itt 
található Ticket Exp-
ressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, 
kiállításokra. Terem-
bérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés 
alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40. 
Telefon: +36-30-575-
3262
Síiskolánkban a mes-
terséges pályán folya-
matosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettar-
tam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat 
életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szomba-
tonként 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 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
A könyvtár június 4–30. 
között felújítás miatt 
zárva tart. Ez idő alatt 
késedelmi díjat nem szá-
molunk fel. Nyitás: július 
2. (hétfő) 13 óra.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a 
Tomory Lajos Múzeum 
által összeállított 110 
éves a SZAC című kiállí-
tás látható.

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 kö-
zött várja a látogatókat. 

Kedden és szombaton 
zárva.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Június 9. 9 óra: Baba-
holmik börzéje

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 3. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Június 5. 14 óra: Arany-
gála – alsó tagozatosok-
nak
Június 6. 15 óra: Arany-
gála – felső tagozatosok-
nak
Június 6. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Június 9. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Június 10. 10 óra: Vaká-
cióköszöntő
Június 12. 17 óra: A 
XVIII. kerületi Művész 
Egyesület kiállításának 
megnyitója
Június 13. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Június 14. 11 óra: 
Nyugdíjas pedagógusok 
jubileumi diplomaosztó 
ünnepsége
Június 14. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Június 16. 10 óra: Rin-
gató-tanfolyam
Június 17. 10 óra: Mo-
dellkiállítás
Június 17. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Az Aulagalériában június 
10-ig Buna Konstantin 
aranydiplomás festő-
művész emlékkiállítása 
látható.
Kedden és pénteken 
16.30-kor gerinctorna. 
Szombatonként 9 órakor 
kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó. Min-
den vasárnap 15 órakor 
nyugdíjas táncklub.
Az intézményben működő 
szakkörökről, klubokról, 
tanfolyamokról a 291-
6564-es telefonszámon 
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
A Tomory Lajos Múzeum 
leendő központjában, a 
Herrich–Kiss-villában 
(Margó Tivadar u. 
116–118.) a látványrak-
tár és a Kondor-emlék-
szoba az elérhetőségeink 
valamelyikén tett előzetes 
bejelentkezéssel látogat-
ható.
Helytörténeti információk, 
online térképes felület 
a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri em-
lékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmány-
kötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 
kerületi eseményeiről, a 
Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és 
pestszentimrei esemé-
nyei című tanulmány-
kötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
A központi iroda nyári 

zárvatartásáról a honla-
punkon lehet tájékozódni.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilonga-
léria: A látható ember – 
kamarakiállítás a 90 éve 
született költőnő, Szécsi 
Margit tiszteletére. 
Aeropark – Il–18-as 
repülőgép (a Ferihegy 2B 
terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kuta-
tószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, 
tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógi-
ai foglalkozások minden 
korosztálynak (a teljes 
kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpeda-
gógia menüpontjában), 
vándorkiállítások köl-
csönzése. 

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 
06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlé-
kei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekes-
ségek a kerületi oktatás-
történet múltjából
A kiállítóterem június 18. 
és szeptember 1. között 
zárva lesz. Addig keddtől 
péntekig 14 és 18 óra 
között, szombaton 10 és 
14 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 
06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a 
régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
A kiállítóhely előzetes 
telefonos egyeztetés 
alapján látogatható.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 
294-5971
www.pikhaz.hu
Június 1–3. között: 
Vándormackók kiállítás. 
(Pénteken 14-től 18 
óráig, szombaton és 
vasárnap 10-től 18 óráig 
látogatható.)
Június 6. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásra elő-
zetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valame-
lyikén.
Június 6. 18 óra: 
Zbronkó Tamás fotóki-
állításának megnyitója. 
A tárlat június 28-ig 
tekinthető meg.
Június 8. 9.30 óra: 
Évadzáró baba-mama 
klub. Belépőjegy: 1000 
Ft, testvérkedvezmény-
nyel: 1600 Ft.
Június 8. 15 óra: Nyug-
díjas operett- és nóta-
délután. Közreműködik: 
Pethő Tóth Brigitta és 
Gencsev Gábor. A belé-
pés ingyenes.
Június 9. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub – zenél a 
Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.

Június 13–15-én: Bo-
rostyán-napok címmel 
előadásokkal, intézmény-
látogatással, szórakoz-
tató műsorral tarkított 
háromnapos rendez-
vénysorozat. A belépés 
ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. Jelentkezés 
és bővebb felvilágosítás 
a 296-0279-es telefon-
számon.
Június 13. 17 óra: Krea-
tív kézműves klub felnőt-
teknek. Egyedi dekoráci-
ók és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásra elő-
zetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valame-
lyikén.
Június 14. 17 óra: In-
gyenes jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezés 
szükséges!
Minden kedden 10 órától 
ingyenes beszédcentrikus 
nyelvtanfolyam nyugdí-
jasoknak német és olasz 
nyelvből. Szerdánként 10 
órakor szeniortánc, 18 
órakor NIA-foglalkozás. A 
részletekről az elérhető-
ségeinken lehet érdek-
lődni.

MacKóKIállÍtáS
A medvék az ember legkedveltebb 
állatai közé tartoznak, számos 
mese többnyire pozitív főhősei. A 
Pestszentimrei Közösségi Házban 
június 1. és 3. között egy egész hét-
végén több száz plüssmackó várja 
a kicsiket és a nagyokat. Lesz óriás 
mackókkal való fényképezkedési le-
hetőség, mackós termékek vására, 
valamint játszó- és alkotórész.
Jegyárak: gyerekeknek 1 éves korig 
ingyenes, 12 éves korig 600 Ft, 
felnőtteknek 1000 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak 700 Ft, családok-
nak (2 felnőtt és egy gyermek) 
2300 Ft. Csoportos belépő (10 
főtől, előzetes regisztrációval) 
500 Ft/fő. További információ, 
regisztráció és jegyvásárlás: www.
vandormackok.hu.

FErIHEgy  
éS élővIlága
Zbronkó Tamás több éve foglalko-
zik repülőgépek fényképezésével. 
Külföldön is hódol a szenvedé-
lyének, de legtöbbször a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 
kattintgat. Utóbbi helyen nem 
csupán repülőket örökít meg, de 
a reptér állatvilágát is lencsevég-
re kapja. Ezekből a különleges 
képekből nyílik kiállítás június 
6-án 18 órakor a PIK Házban. A 
kiállítást megnyitja Sajgó Attila 
festőművész, köszöntőt mond 
Fejér Julianna, közreműködik 
Börzsönyi Erika költő, író. A tárlat 
június 28-ig látogatható.

vaKácIóKöSzöntő
Június 10-én (vasárnap) egész na-
pos vakációköszöntő program lesz 
a Kondor Béla sétányon. A 10 órai 
megnyitó után szabadtéri progra-
mokkal (iciri-piciri sátor, mászófal, 
hőlégballon, állatsimogató, 
pingpong, kézműves foglalkozás, 
arcfestés, aszfaltrajz, pónilovaglás, 
egzotikuskisállat-simogató, 
elektromos kisautó), koncertek-
kel (Holddalanap, Pintácsi Viki, 
Spencer Hill Magic Band), a 
Figurák Színjátszó Társulat és a 
Botafogo Táncegyüttes előadásá-
val, valamint bábszínházzal (Cecil 
úr kalandjai) várják az érdeklődő-
ket. Az elektromos kisautó és a 
hőlégballonos utazás kivételével 
minden program ingyenes!

a közösség egy  
és oszthatatLan

Az Országgyűlés 2010-ben, a trianoni békeszerződés aláírásának 90. 
évfordulója alkalmából fogadta el azt a törvényt, amelynek alapján 
június 4-ét a magyarság sorsát meghatározó eseményre emlékeztető 
nemzeti emléknappá nyilvánították. Ezzel kifejezésre juttatták: „A több 
állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 
önazonosságának meghatározó eleme.” Azóta évről évre országszerte 
megemlékeznek történelmünk egyik legszomorúbb napjáról. Így tesz 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata is, amely mindenkit 
szeretettel vár a kerületi megemlékezésre.

Időpont: 2018. június 4. 9 óra 
Helyszín: Hargita téri Fadrusz-kereszt 
A koszorúzással egybekötött eseményen Ughy Attila polgármester 

mond ünnepi beszédet.

tour de bókay – 
ötödször
évről évre egyre ismertebb és népszerűbb a tour de 
Bókay jótékonyági kerékpáros felvonulás. Az alábbiak-
ban ismertetjük a június 17-én már ötödik alkalommal 
megszervezett rendezvény részletes programját. 

A közelgő eseményről tartott tájékoztatón Lévai István Zoltán 
alpolgármester és dr. Tóth-Heyn Péter, az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika (Bókay-klinika) igazgatóhelyettese elmondta, hogy a 
kerékpáros túra széles körben ismert és kedvelt az Üllői út által 
érintett kerületekben. Tavaly már közel ezren szálltak nyeregbe, hogy 
a felvonulásukkal is felhívják a figyelmet a klinikán a gyógyulást váró 
gyermekekre. A tájékoztatón azt is elmondták, hogy 9.30-tól lehet 
nevezni a klinikánál (1083 Bókay János utca 53.) udvaráról. Nevezni a 
rajt előtt lehet, a helyszínen. A szerény nevezési díj, amelyet a klinika 
támogatására fordítanak, 500 forint/fő.A mintegy 10 kilométeres túra 
végén a résztvevők Pestszentlőrincre, a Bókay-kertbe érkeznek, ahol 
a köszöntők után különféle programok lesznek. A kalandparkot ezen 
a napon kedvezményesen vehetik birtokba a látogatók, s a gyerekeket 
ugrálóvár, pónifogat, arcfestés, kézműveskedés és hófánkozás is 
várja. A rendezvényen fellép Ricsi-bohóc és a Bumbum zenekar.

Délelőtt 11 ótától 18 óráig véradásra is lehetőség nyílik. (Ehhez 
a személyi igazolvány mellett a lakcímkártya és a taj-szám is 
szükséges.)

A szervezők biztosak abban, hogy az idén is százak szállnak 
majd nyeregbe, hogy hozzájáruljanak a Bókay-klinika kis betegeinek 
gyógyulásához.

Ê -róth-

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja Programajánló
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Bemutatkoztak a Városgazda Utánpótlás Akadémia ifjú jégkorongozóisPort

Akár belépőt is szedhetett volna a Pólus 
a szombat délutáni eseményen, hiszen 
ezúttal a szokásos kínálaton, vásárlá-
son túl sporteseményt is végignézhet-
tek a látogatók a bevásárlóközpontban. 
Természetesen nem volt belépő, így 
aztán százak szurkoltak a gyerekeknek, 
körbeállva a jégkorongpálya palánkját 
és plexiüvegét. Mindezt kellemes hű-
vösben tehették, ami különösen csábító 
lehetett a kinti kánikula után.

De vajon miért volt fontos a XVIII. 
kerületnek ez a XV. kerületi hokitorna?

A választ Kissné Baumann Gizella, 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
(VUA) szakmai igazgatója adta meg:

– Az elmúlt hónapokban ismét bő-

vítettük akadémiánk szakosztályainak 
a számát. A jégkorongszakosztály de-
cemberben alakult meg, s akkora volt 
iránta az érdeklődés, hogy nem akar-
tunk hinni a szemünknek. Ez az első 
hivatalos fellépése ennek a 8–10 évesek-
ből álló gyerekcsapatnak. Most valóban 
elmondhatjuk, hogy nem a győzelem, 
hanem a részvétel a fontos. Pontosab-
ban az, hogy megmutassuk magunkat, 
hogy bemutathassuk a VUA legújabb 
szakosztályát és annak hokis palántáit.

A részt vevő csapatok tagjait, bár 
„gladiátorsportot” űznek, csak tündéri 
gyerekeknek nevezhette mindenki, hi-
szen olyan aranyosak voltak a marcona 
hokis öltözetben, a hatalmas korikkal 

és munkaeszközükkel, az ütővel. Való-
ban másodlagos volt, ki mit ér el, hány 
gólt üt, hányadik lesz. olyan torna volt 
ez, amelynek minden pillanata élvezhe-
tő volt, köszönhetően a gyerekeknek. 
Nem is tudni, kinek adtak a meccsek 
nagyobb élményt: a nézőknek vagy a 
csapatoknak…

Az egykori Építők-játékos, majd 
nemzetközi játékvezető, a 71 éves 
Tejfalussy Béla, a VUA jégkorongszak-

osztályának vezetője és a hokispalánták 
edzője nyugodtan letagadhatna akár 
egy tízest is az életkorából. Persze fö-
lösleges volna ezt tennie, legyen inkább 
büszke arra, hogy a hetedik iksz fölött 
is ilyen kiváló kondiban van.

A szakembert nem a végeredmény 
érdekelte a premier előtt:

– Mivel most lépnek először jégre 
éles körülmények között ezek a gyere-
kek, valójában nem tudom megmon-

dani, mire lesznek képesek. A hangsúly 
azon van, hogy megmutassák magu-
kat és szokják a meccshangulatot. Az 
eredmény másodlagos, mert ha be-
szélhetünk barátságos tornáról, akkor 
ez tényleg az. Hokizzanak egy jót, ez a 
lényeg…

A csapatok persze másként gondol-
ták, mert olyan vehemenciával estek 
egymásnak, mint az NHl megmenőbb 
profijai.

A Kis hoKisoK lElKEsEn ÜtÖttéK A „PAKKot”

Az egyre nagyobb érdeklődést már az is 
alátámasztotta, hogy a Sportkastélyban 
12 asztalon rendezték meg – reggeltől es-
tig – az Imre-kupát, amelynek „édesapja” 
a Pestszentimrei Pingpongosok SE minde-
nese, Simon Károly, aki hónapokon át szer-
vezte a viadalt.

– Nem mondom, hogy magától lett 
olyanná ez a verseny, amilyenné az utóbbi 
években vált, de amikor látom, hogy min-
dig többen jönnek, hogy sokan már előre 
beírják a programjaik közé, akkor elfelejtek 
minden nehézséget. Már csak azért is, mert 

vannak támogatóink, elsősorban az önkor-
mányzat. A segítségének köszönhetően egy 
napon át miénk a Sportkastély.

Ezen a napon valóban az asztalitenisze-
zőké volt, akik négy kategóriában álltak az 
asztalokhoz. Köztük egy olyan ügyes ama-
tőr is, mint Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter, aki elmondta, hogy korábban a Malév 
SC igazolt versenyzője volt, s bár nem tud 
annyit edzeni, amennyit szeretne, a sportág 
az örök szerelme marad. Ezt bizonyítandó 
rögtön egy magabiztos győzelmet aratott, s 
végül bejutott a legjobb 16 közé.

Az esemény rangját az is emelte, hogy 
Simon Károly díszvendégként meghívta 
Volper László életműdíjjal kitüntetett mes-
teredzőt és Fazekas Péter 15-szörös ma-
gyar bajnokot. A mesteredző büszkeséggel 
a hangjában mondta el, hogy aki egyszer 
beleszeret ebbe a sportágba, az sosem tudja 
letenni az ütőt.

Az egyéni versenyek négy kategóriájá-
ban olyan sokan voltak, hogy egyrészt alig 
fértek el az asztaloknál, másrészt a fair play 
szellemében a játékosok maguk mondták 
be a pontokat, ami szokatlan lehet, de…

– A mi sportágunkban ismeretlen a 
csalás, senki sem akar „poént lopni” a má-
siktól. Megbízunk a játékosokban, a valós 
eredményt diktálják be a mérkőzésük után 
a jegyzőkönyvbe – mondta Bódis Attila fő-
bíró, vagy ahogyan a jelenlevők nevezték 
őt, a „demokrácia őre”.

Egyetlen pillanatig sem volt vita a „csu-
szákon”, így az amatőrök, az egykori profik, 
az A-, B- és C-kategóriások egyaránt elége-
detten tehették le az ütőket a verseny után, 
mert az idén is arról szólt az Imre-kupa, 
amiről már évek óta: egy kedves, örömteli 
sportos napról.

A versenyt Lévai István Zoltán alpolgár-
mester nyitotta meg.

„A mi sportágunkban isme-
retlen a csalás, senki sem akar 
poént lopni a másiktól.”

eliSmeréS a jövő
kézilabdázóinak

 

Mérföldkőhöz érkezett a helyi kézilabdasport. A posz-
tumusz sportérdeméremmel kitüntetett dr. dobos imre 
családja és a PlEr-Budapest megalapította a kerület 
első kézilabdás kiválóságának nevével fémjelzett em-
lékdíjat, támogatva a klub fiatal tehetségeit.

 
A kerületi kézilabda krónikája című kiállítás díszletei között írták 
alá a Pavilongalériában a Dr. Dobos Imre-emlékdíj megalapítását 
május 8-án. A kerület első többszörös magyar bajnok, 25-szörös 
válogatott kézilabdázójának, kis- és nagypályás szövetségi kapitá-
nyának a nevével fémjelzett kitüntetés szóló okiratot az 1987-ben 
elhunyt sportszakember lánya, Delyné Dobos Katalin és a PlEr Ké-
zilabdasport Kft. ügyvezető igazgatója, Kovács Milán írta alá. 

A fiatal tehetségek elismerését célzó díj létrehozását a Dobos csa-
lád felajánlása tette lehetővé, akik támogatták Kardos Gábor, egy-
kori önkormányzati képviselő javaslatát, aki jól ismerte a nagyívű 
sportpályafutást. A javaslatot lévai zoltán alpolgármester is támo-
gatta. A család az önkormányzat által március 15. alkalmából át-
adott posztumusz Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem-
mel járó pénzjutalmat a kerületi kézilabdázás szolgálatába kívánta 
állítani.

Delyné Dobos Katalin elmondta, hogy a felajánlással nem csu-
pán emléket szerettek volna állítani az édesapjának, hanem vissza 
is akartak adni egy kicsit abból a sok jóból is, amit az élete során a 
kézilabdázástól és a kerülettől kapott.

Kovács Milán hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés a klub számára 
a felajánlás, s kiemelte azt is, hogy a PlEr történetében először ré-
szesülhetnek fiatal sportolók olyan szakmai elismerésben, amely Az 
év utánpótlás-játékosa cím mellett pénzjutalommal is jár.

A kitüntetés minden évben az adott bajnoki szezonban legjob-
ban teljesítő utánpótláskorú játékost illeti meg. 

A kitüntetést először – a 2017/2018-as idényben nyújtott kiemel-
kedő teljesítményért – a következő szezon első hazai felnőtt bajnoki 
mérkőzésén adják át, ünnepélyes keretek között.

negyedik alkalommal rendezték meg május 19-én a sportkastélyban az 
imre-kupát, amelyre minden korábbinál több nevezés érkezett. Az egyéni 
és a páros versenyek során 124-en álltak asztalhoz, hogy bebizonyítsák: 
nincs náluk jobb asztaliteniszező.

SPorToS öröMSzErzÉS
Imre-kupa: asztalitenisz négy kategóriában

A lőrinci rettenetesek
� a városgazda utánpótlás akadémia jégkorongozó palántái 

mutatkoztak be május 12-én a pólus Centerben. barátságos 
hármas villámtornán mérték össze az erejüket a bevásárlóköz-

pont csapatával, a pólus pingvinekkel és a dunakesziről érkezett 
gyerekekkel. ezúttal nem az eredmény volt a lényeg, hanem az, 
hogy a vua-hokisok nagyobb közönség előtt is szerepeljenek.

úJ otthont KAPnAK
természetesen részt vett a tornán a sportért felelős 
alpolgármester, lévai istván zoltán is, aki elmondta, hogy 
az új sportág bemutatkozása tovább erősíti azt, hogy a 
kerület figyel az utánpótlás-nevelésre és az egészséges 
életmód népszerűsítésére.
azt ma még nem lehet tudni, hogy mennyien lesznek 
majd a városgazda utánpótlás akadémia első bajnoki 
mérkőzésén az újonnan épülő kerületi jégcsarnokban, 
az azonban biztosra vehető, hogy sokan. már csak 
azért is jogos lehet ez az optimizmus, mert a pólusba 
is többtucatnyi szülő, rokon, barát kísérte el a „lőrinci 
retteneteseket”…

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az új szakosztály apró tehetségei a Pólus centerben mutatkoztak be

az Imre-kupán rendszeresen induló galgóczy zoltán alpolgármesternek  
lévai István zoltán alpolgármester segített a bemelegítéskor


