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„Családbarát kerületet építünk” 
 
Ughy Attila: Szolgáltató és szakértői önkormányzatként dolgozunk,  
és ennek kézzelfogható eredményei vannak

SÜTŐ-NAGY ZSOLT 

– A Fidesz elsöprő győzelmet ara-
tott az európai parlamenti vá-
lasztásokon. Milyen tanulsággal 
szolgálhat ez nekünk itt, a XVIII. 
kerületben? 
– Az európai parlamenti vá-
lasztások bebizonyították, hogy 
az emberek értik, hogy Ma-
gyarország felelős kormánya 
mit szeretne, és nem hisznek 
azokban, akik a keresztény kul-
túrán alapuló európai civilizá-
ció tönkretételére, az Európai 
Egyesült Államok létrehozására 
kötöttek szövetséget egymás-
sal. Ez nagyon fontos üzenet. A 
Fidesz nagyarányú, vitathatat-
lan és megkérdőjelezhetetlen 
győzelme világosan jelzi, hogy 
a magyar emberek milyen poli-

tika mellett teszik le a voksukat. 
Úgy az ország egészében, mint 
nálunk is. Azt gondolom, nem 
nehéz belátni, hogy ha egy te-
lepülés abban a szellemben dol-
gozik, mint a kormány, akkor a 
céljaik összeérnek. Márpedig a 
mi szándékaink és tetteink egy-
szerűen párhuzamba állíthatók a 
kormány törekvéseivel. 

GYÁMOLÍTÓ 
ÉS TÁMOGATÓ 
SZERETET-
KÖZÖSSÉGEK
– Mire gondol?
– Nemzetben, családban és 
keresztény kultúrában gon-
dolkodunk. A megtartó erővel 
bíró, gyámolító és támogató 

szeretetközösségekben. Hisz-
szük, hogy a család az alapja 
mindennek. Ahogy a nem-
zetnek, úgy a településeknek 
is. Ha a családok mindennapi 
működése biztonságban van, 
akkor a kerület, a nemzet jö-
vője is megalapozott. Ennek je-
gyében üdvözöltük a kormány 
családvédelmi akciótervét, 
amely szintén ezt a célt szol-
gálja. Nézzünk körül: jelenleg 
számos olyan intézkedést hoz-
nak, amely erősíti a családokat, 
bátorítja a gyermekvállalást, 
és kiszámítható közeget, csa-
ládbarát országot teremt. Mi 
ugyanígy gondolkodunk, csak 
épp nem „nagyban”, hanem a 
magunk szintjén. A kerületi 
önkormányzat vezetőivel és a 
bennünket támogató képvi-

selőkkel ugyanis egy önálló, 
identitására büszke, térségin-
tegráló szerepkörrel, bővülő 
munkahelykínálattal rendel-
kező kerületet építünk, amely 
élhető, szerethető, családbarát 
otthont kínál mindenkinek.

ELKÖTELEZETT 
ZÖLDPOLITIKA
– Mit jelent a családbarát kerület 
kifejezés?
– Sokszor halljuk mostanában, 
de nem lehet elégszer hang-
súlyozni: nekünk a gyermek 
az első. Azt szeretnénk, hogy 
a gyermekek szeretetteljes kö-
zegben nőjenek fel. Nekünk 
az a dolgunk, hogy ez megva-
lósuljon, és ehhez minél több 
támogatást, segítséget kapja-

nak a kerületi családok. A nagy 
ívű támogatási rendszereken 
kívül ezért az önkormányzat 
a maga szintjén is kiáll ezen 
gondolatiság mellett. Évek óta 
támogatjuk az újszülöttek csa-
ládjait, az iskolásokat, a fiatal 
házasokat, de nem maradhat-
nak ki az idősebbek sem, akiket 
élelmiszerosztások révén vagy 
épp az élethosszig tartó tanulás 
jegyében zajló programokkal 
segítünk. A fejlesztéseink so-
rában mindig kiemelt szerepet 
kapnak az oktatási-nevelési in-
tézmények, a kulturált szórako-
záshoz szükséges eszközök, pél-
dául a játszóterek, és rengeteget 
teszünk az egészséges, zöld, 
sportos kerület megvalósulá-
sáért is. Minden döntési vagy 
választási helyzetben az az első 

kérdésünk, hogy egy-egy intéz-
kedéssel mit nyernek a kerületi 
családok.  
– Szembetűnő, hogy sokat foglalkoz-
nak a kerületi zöldfelületekkel is.
– Elkötelezett zöldpolitikát 
folytatunk. Kiemelten fontos-
nak tartjuk, hogy megőrizzük 
a természetes környezetünket, 
és folyamatosan ápoljuk, gon-
dozzuk parkjainkat, erdőinket. 
Emellett tudatosan szorgal-
mazzuk a zöldbarát technoló-
giák elterjedését, illetve azokat 
a megoldásokat, amelyek révén 
környezettudatosan tudjuk 
működtetni a rendszereinket. 
Abban hiszünk, hogy a globális 
problémák megoldásából min-
denki ki tudja venni a részét, 
csak akarnia és tennie kell. A 
tudatos, átgondolt zöldintéz-
kedések ráadásul azt a célt is 
szolgálják, hogy a családoknak 
még komfortosabb és egész-
ségesebb környezetet teremt-
sünk. 
  Folytatás a 3. oldalon

A MEGÚJULÁS NYARA

MOZGALMAS NYÁR ELÉ NÉZ a Városgazda Zrt., 
a szokásos karbantartási munkák keretében 
és azokon kívül is bőven akad feladata. Intéz-
mények újulnak meg, parkokat, játszótereket, 
sétányokat, kutyafuttatókat korszerűsítenek 
és szépítenek meg. A két legnagyobb idei 
projekt a Havanna-hetivásárhoz és a Fáy utca 
2. szám alatti épületegyütteshez kapcsolódik.

GYEREKZSIVAJ 

BOLDOG GYEREKEK, még a kicsiknél is vidámabb 
szülők – mi másra számíthat az ember egy 
felújított játszótér átadóján, ha nem a felhőtlen 
örömre? A Gyerekzsivaj játszótér-felújítási prog-
ram részeként a kerületben élők véleményét 
is meghallgatva idén összesen hét játszópark 
újul meg, és ezek közül hármat már májusban 
átadtak az apróságok nagy örömére. 

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA

A TOMORY LAJOS MÚZEUM Ekevasba fogott 
madárszárny – Kondor Béla a repülés vonzá-
sában című állandó tárlata „Az év kiállítása” 
2019-es pályázaton elismerő oklevélben 
részesült, amelyet a Múzeumok Majálisán, a 
Magyar Nemzeti Múzeum előtt felállított szín-
padon Szabó Zsófia Lilla kurátor és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester vett át május 18-án.

TEMPÓSAN

HATALMAS SIKERT ÉRTEK EL a kerület női 
kézilabdázói, hiszen a tavasszal befejeződött 
másodosztályú bajnokság zárása után első 
helyezettként jutott fel a második vonalba, az 
NB I/B-be a Tempo Kézilabda SE női csa-
pata. Az elismerésre méltó teljesítményről az 
egyesület elnöke, Német Eszter, aki egyben a 
csapat egyik játékosa is, részletesen mesélt.

VASVÁRI-NAP

A HAGYOMÁNYOKHOZ híven Vasvári kopjafájának 
a megkoszorúzásával kezdődött a Vasvári 
Pál Toborzó Fesztivál. A Sportkastély mellett 
aztán az önfeledt kikapcsolódás lépett az ün-
nepélyesség helyébe. Mind a gyerekek, mind 
a felnőttek körében sikert aratott a katonai 
bemutató, amelyet népszerű fellépők követtek. 
A programot az R-GO koronázta meg.
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�„A CSALÁD AZ ALAPJA MINDENNEK. AHOGY A NEMZETNEK, ÚGY A TELEPÜLÉSEKNEK IS. HA A CSALÁDOK MINDENNAPI MŰKÖDÉ-
SE BIZTONSÁGBAN VAN, AKKOR A KERÜLET, A NEMZET JÖVŐJE IS MEGALAPOZOTT” – FOGALMAZOTT UGHY ATTILA, PESTSZENT-
LŐRINC-PESTSZENTIMRE POLGÁRMESTERE, AKIVEL A XVIII. KERÜLETET ÉRINTŐ LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRŐL BESZÉLGETTÜNK. 

A POLGÁRMESTER HANGSÚLYOZTA: AZ ELMÚLT ÉVEK MINŐSÉGI VÁLTOZÁST HOZTAK, AMINEK KÖSZÖNHETŐEN AZ ELFELEJTETT ÉS 
LESAJNÁLT KÜLVÁROSI KERÜLET MÁRA BUDAPEST EGYIK LEGVONZÓBB VÁROSRÉSZÉVÉ VÁLT. 
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Az önkormányzat épít, korszerűsít, és biztonságra törekszik KÖZÉLETAz egyre komfortosabb, lakhatóbb kerületért dolgoznak a Városgazda munkatársaiFEJLESZTÉS

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

A közösségi élet támogatásá-
ra is törekszik a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 
amely máris belekezdett a nyá-
ri időszak munkálataiba. Ezek 
között akad minden évben 
kötelezően elvégzendő feladat 
– karbantartások, felújítások –, 
valamint újabb projektek is.

– Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni, hogy az önkormányzat 
és cége, a Városgazda jó gaz-
daként igyekszik bánni a tulaj-
donával. Nemcsak megőrizni 
szeretnénk a kerületi vagyon 
állapotát, hanem arra is törek-
szünk, hogy fejlesztésekkel, 
újításokkal minél színvona-
lasabb, élhetőbb környezetet 
teremtsünk az itt élők számára 
– mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester.

MODERN 
VÁSÁRTÉR  
A HAVANNÁN 

A Városgazda Zrt. Vagyon-
gazdálkodási Divízióját érintő 
két legnagyobb idei projekt 
a Havanna-hetivásárhoz és a 
Fáy utca 2. szám alatti épüle-
tegyütteshez kapcsolódik. A 

Havanna-hetivásár megújítása 
során új üzletsor és burkolat 
kiépítése, akadálymentes köz-
lekedési rendszer és vizesblok-
kok kialakítása valósul meg. A 
felújításnak köszönhetően egy 
mindenki által elfogadható, a 
legkülönfélébb elvárásoknak 
megfelelő piactér alakul ki a 
lakótelepen. A terület piaci 
funkción túli hasznosításának 
eredményeként erősödhet a 
közösségi élet is a lakótele-
pen. A hetivásárt üzemeltető 
vagyongazdálkodási divízió 
gyakorlati tanácsokat adott, a 
használatot elősegítő indítvá-
nyokat tett a tervezés során az 
önkormányzatnak. A kivite-
lezést a Városgazda annyiban 
segíti, hogy a szomszédos terü-
leten biztosítja a piac folyama-
tos működését, a költöztetést 
is a városüzemeltető végezte 
el, továbbá új járdát épített a 
zöldfelületen, és bővítette az 
elektromos hálózatot az árusok 
számára. 

INTÉZMÉNYEK 
KARBANTARTÁSA
Az óvodák, bölcsődék, intéz-
ményi épületek folyamatos 
odafigyelést, törődést igé-
nyelnek. Ezeket a munkákat 

a Városgazda Intézményüze-
meltetési Divíziója végzi el 
rendszeresen. Sándor István 
divízióvezető így foglalta össze 
ezeket a feladatokat:

– Hasonlóan az előző évek-
hez, idén is jelentős összeget 
fordít az önkormányzat a Vá-
rosgazda által üzemeltetett 
intézmények karbantartási 
munkáira. Harminc helyen 
végzünk tisztásági festést, 
hatban újítunk fel parkettát 
csiszolással, lakozással vagy új 
laminált padlóburkolat lera-
kásával, ötben pedig új ajtókat 
építünk be. Négy intézmény-
ben folytatódik a régi arma-
túrák cseréje korszerű LED 
világítótestekre, továbbá öt 
intézményben folytatjuk a szú-
nyoghálók felszerelését.

ASZFALTOZÁS 
TÖBB UTCÁBAN
Akad a kerületben még né-
hány utca, ahol szilárd útbur-
kolat kialakítására van szük-
ség. Egy állami pályázatnak 
köszönhetően a nyár folya-
mán a Kappel Emília, az Erdő-
sáv, a Bagamér, a Csőszkuny-
hó, a Lajta, a Párkány, a Liszt 
Ferenc, a Szántás, a Termény, 
a Vág, a Közdűlő, a Csap, a 

Forgó, a Lenke, a Pamut, a 
Törvény, az Orgonafüzér, az 
Olaszfa, a Boronás, a Kártoló 
és az Eszter utcában kezdő-
dik el az aszfaltozás. A kerü-
letben tíz sportpark is épül, 
ezek a mozgás, az egészséges 
életmód támogatása mellett 
közösségi pontokká, találko-
zóhelyekké is válhatnak. A 
sportparkok mellett a futó-
körök is a kerület sportinfra-
struktúráját bővítik majd, az 
egyiket a Brenner János-park-
ban, a másikat a Vilmos Endre 
Sportcentrumban alakítják ki.

�Mozgalmas nyár elé néz a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., a 
szokásos karbantartási munkák keretében és azokon kívül is bőven 
akad feladata. Intézmények újulnak meg, parkok, játszóterek, sétányok, 

kutyafuttatók lesznek korszerűbbek és szebbek.
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A MEGÚJULÁS 
NYARA

A családok és a közösségi élet támogatása a legfontosabb

Zsibongó terek
Közösségi javaslatok 
alapján újul meg a kerület 
számos játszótere. A 
program már megkezdő-
dött, Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén is több 
megújult közösségi teret 
adtak át. 

– A családok életkö-
rülményei, komfortérze-
te kiemelten fontos az 
önkormányzat számára – 
mondta Lévai István Zol-
tán alpolgármester. – A 
Gyerekzsivaj programban 
hét játszótér újul meg a 
kerületben ebben a sze-
zonban. Fontos, hogy az 
átalakításokat, felújításo-
kat a lakossági vélemé-
nyek figyelembevételével 
végzik el a Városgazda 
munkatársai.

„CSALÁDBARÁT KERÜLETET ÉPÍTÜNK” 
Ughy Attila: NEMCSAK ÖTLETEKET KÍNÁLTUNK, HANEM MEGOLDÁSOKAT IS
Folytatás az 1. oldalról
– Ez úgy hangzik, mintha komoly 
szemléletváltást éltünk volna meg 
az elmúlt kilenc évben.
– Mert így is van – tanulságos 
időszakot zárunk... Az elmúlt 
kilenc évnek talán az volt a 
legfőbb felismerése, hogy lehet 
másként is igazgatni a kerületet, 
mint ahogy azt az elődeink tet-
ték. Ez elhivatottság és elszánt-
ság nélkül nem ment volna, és 
minden pillanatban rendelkez-
nünk kellett egy világos vízióval, 
jövőképpel is. Mi már a kezdet 
kezdetén tudtuk, hogy mit aka-
runk, és azt is tudtuk, hogyan 
érjük el a céljainkat. Minden 
tartalomhoz találtunk formát, 
és nemcsak ötleteket kínáltunk, 
hanem megoldásokat is. Csator-
názni akartunk, csatornáztunk; 
új járdákat akartunk, új járdák 
épültek; korszerűsíteni akartuk 
az intézményeket, és korszerű-
sítettük az intézményeinket; fel 
akartuk számolni a földutakat, 
felszámoljuk a földutakat; biz-
tonságos kerületben akartunk 
élni, s az adatok szerint ma már 
a főváros egyik legbiztonsá-
gosabb kerületében élünk... A 
kerület minőségi változásokon 
ment keresztül, aminek min-
denki látja a bizonyítékait. Elég, 
ha csak azt említem, hogy jelen-
leg Budapest egyik legvonzóbb 
kerülete a miénk a lakóhelyet 
keresők számára. 

MINDIG HOSSZÚ 
TÁVRA TERVEZÜNK
– Ezzel a témával mi is többször 
foglalkoztunk. A polgármester 
szerint minek köszönhető a nép-
szerűség?
– Úgy gondolom, hogy az in-
gatlanpiaci sajátosságok mellett 
az a legfontosabb, hogy olyan 
lakóhelyet teremtettünk, ahol 
nincsenek látszatmegoldások. 
Mi nem rövid távú, amolyan 
minden mindegy alapú túlélé-
si stratégiát követünk, hanem 
mindig hosszú távra tervezünk. 
Ez a holnap politikája. Aki is-
meri az eddigi munkánkat, és 
látja, merre megyünk, annak 
azonnal világossá válik, hogy 
a jövő nevében dolgozunk nap 
mint nap. Ebből pedig köny-
nyen levonható az a következ-
tetés is, hogy a XVIII. kerület-

ben otthont teremteni minden 
szempontból biztos befektetés. 
Mindenki emlékezhet még arra 
az időre, amikor a kerületün-
ket lesajnált, elfelejtett, minden 
értelemben perifériára szorult 
városrészként emlegették – még 
a kerületi lap is Peremváros 
címmel jelent meg... Az utób-
bi évek kitartó munkájának 
köszönhetően ez a vélekedés 
mára gyökeresen megváltozott. 
Ehhez az kellett, hogy szoros 
egységben, egy zászló alatt 
dolgozzunk a kormánnyal és a 
Tarlós István vezette Fővárosi 
Önkormányzattal. Szerintem 
mindenki előtt világos, hogy 
ennek az egységnek a megtartá-
sa a kerület jövőjének a záloga. 
Ez természetesen messze nem 
azt jelenti, hogy jelenleg hibát-
lanul működünk, de az elköte-
lezettséget, az átgondoltságot, a 
konstruktivitást, a kooperációs 
szándékunkat, a legjobb meg-
oldásokra való törekvésünket 
senki sem kérdőjelezheti meg.

BIZTOS ALAPOKRA 
LEHET ÉPÍTENI
– Jelenleg mire helyezik a hang-
súlyt a várospolitikában? 
– A kerület stabil gazdasági 
helyzetben van. A szocialista 
városvezetéstől megörökölt, 
tízmilliárd forint feletti adós-
ságunkat rendeztük, a szigorú, 
átlátható költségvetési politi-
kánk jóvoltából ma már biztos 
alapokra építkezhetünk. Most 
úgy állunk, hogy ha valamire 
szükség van, ahhoz forrást is 
tudunk biztosítani, és ez némi 
szabadságot is ad az elképzelé-
seknek. Az általunk végrehaj-
tott fejlesztések összességében 
azt szolgálják, hogy Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre egy von-
zó, élhető és szerethető város-
rész legyen. Mivel egyre többen 
akarnak a kerületben élni, a 
meglévő és az új igényekre egy-
aránt figyelnünk kell. A cél az, 
hogy a kerületben élő családok 
minden olyan szolgáltatáshoz 
hozzájussanak, amelyek révén 
komfortos, zöld környezetben 
élhetnek, és nem nélkülözik a 
városias lét előnyeit sem. 

– Ez érthető, de mit jelent mindez 
a gyakorlatban? Mire készülnek?

– Nagyon sok mindenről le-
hetne szót ejteni, de nézzük a 
legfontosabb területeket. Az 
infrastruktúra-fejlesztés jegyé-
ben folytatjuk a járdaépítési és 
a lakóterületi úthálózat-felújí-
tási programot, javítjuk a kö-
zösségi közlekedés feltételeit, 
közreműködünk a villamoshá-
lózat bővítésében, fejlesztjük 
a kerékpárút-hálózatot, helyet 
adunk az új P+R parkolók-
nak, támogatjuk az elővárosi 
vasúti közlekedés feltételeinek 
javítását. A gazdaságélénkí-
tés jegyében a munkahelyte-
remtésben együttműködünk 
a kormányhivatallal és a helyi 
vállalkozókkal, tovább működ-
tetjük oktatási központjainkat, 
vonzó vállalkozási környeze-
tet teremtünk a kreatív-inno-
vatív és a szolgáltató szektor 
szereplőinek, tanácsadással 
segítjük/támogatjuk a kerü-
leti magánvállalkozásokat, és 
csökkentjük a gazdasági sze-
replők adminisztrációs terheit. 
A környezettudatosság jegyé-
ben megteremtjük és gondoz-
zuk a komfortos, biztonságos, 
minőségi, zöld (kert)városi 
lakókörnyezetet, óvjuk és ápol-
juk a kerület zöldfelületeit, a 
parkokat, az utcai fasorokat, a 
helyi erdőket, és ösztönözzük a 
környezetbarát járművek elter-
jedését. Az energiahatékonyság 
jegyében folyamatosan korsze-
rűsítjük a kerületi épületállo-
mányt, s programokat indítunk 
a lakótelepi és a kertvárosi há-
zak energiahatékonyságának 
javításáért. A gondoskodás 
jegyében tovább emeljük az 
egészségügyi ellátás színvo-
nalát, új gyermekorvosi ren-
delőintézetet építünk, javítjuk 
a meglévő rendelőintézetek 
műszaki és informatikai felté-
teleit. Az egészségtudatosság 
jegyében javítjuk az óvodai és 
az iskolai sportolás feltételeit, 
támogatjuk a fiatalok iskolai 
időn túli sporttevékenységét 
és a helyi sportegyesületeket, 
folyamatosan korszerűsítjük 
és bővítjük a sportcentruma-
inkat, és egyre több helyen 
telepítünk fitneszparkokat, fu-
tóköröket. A felelősségvállalás 
jegyében folyamatosan bővít-
jük és korszerűsítjük az okta-
tási-nevelési-szociális intéz-

ményeket.  Az értékmegőrzés 
és az értékteremtés jegyében 
folytatjuk a hagyományos helyi 
rendezvényeinket, gazdagítjuk 
a kerületi programkínálatot, 
bővítjük az időseknek indított 
Nyugdíjas Akadémia lehetősé-
geit, támogatjuk az egyházak, a 
kulturális intézmények, a helyi 
közösségek társadalmi és kul-
turális programjait. A szolgál-
tató önkormányzat jegyében 
pedig tovább javítjuk a hivatali 
szolgáltatások színvonalát, és 
bővítjük az e-ügyintézés lehe-
tőségeit.  

SZAKÉRTŐI 
ÖNKORMÁNYZAT 
DOLGOZIK

– Mit tart a legnagyobb sikerének?
– Hogy szolgáltató és szakértői 
önkormányzatként dolgozunk, 

és ennek a szemléletnek már 
régóta kézzelfogható eredmé-
nyei vannak. Olyan önkor-
mányzatot sikerült létrehoz-
nunk, amely nagyon komoly 
szakmai tudással, kellő bátor-
sággal, érzékenyen gondosko-
dik arról, hogy jól menjenek a 
dolgaink. A kerületért dolgozó 
csapat minden egyes tagja tudja, 
hogy hatalmas a felelősségünk, 
és ebben a tudatban hozza nap-
ról napra a legjobb formáját. 

– Októberben önkormányzati vá-
lasztások lesznek. Mikor kapcsol-
nak kampányüzemmódba? 
– Fontos leszögeznem, hogy a 
mindennapjainkat nem a vá-
lasztások határozzák meg. Mi 
most is ugyanúgy dolgozunk, 
mint tegnap vagy tegnapelőtt. 
A választások csupán azt jelen-
tik számunkra, hogy emelt fő-
vel vizsgázhatunk. Kiállhatunk 

és megmutathatjuk, hogy mit 
értünk el, és arra kérjük a kerü-
letieket, hogy mondjanak véle-
ményt arról, hogy amit tettünk, 
az találkozott-e az ő igényeik-
kel. A visszajelzések szerint jól 
állunk ebben. Az elmúlt kilenc 
évben ugyanis olyan mértékű 
pozitív változások történtek a 
kerületben, amelyek egyértel-
műen javították az életminő-
séget. Az ellenzék hamis hír-
gyárának „termékeivel” nem 
foglalkozunk, mert azok egyér-
telműen csak a kétségbeesés 
jeleit mutatják. Nem vagyunk 
partnerek abban, hogy a kerü-
letet csinn-bumm cirkusznak 
tekintsük, ahol önös előnyö-
kért cserébe egymást felülmúl-
va parádéznak a szereplők. Mi 
csak dolgozni szeretnénk, és 
folytatni azt a munkát, amit el-
kezdtünk, és minden jel szerint 
jól is csinálunk. 

Lévai István Zoltán: A családok életkörülményei, komfortérzete kiemelten fontos az önkormányzat számára

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.: 13-17, 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: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 
1188 Budapest, Nemes u. 14.

Tel.: 290-8493, 297-5619
Ügyfélfogadási idő: H.: 

10-18, K.: 8-16, Sz.: 8-18, Cs.: 
8-16, P.: 7-12

Pestszentimrei  
referensi iroda
Tel: 294-1685

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

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

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtök 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B. alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

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, 06-20-975-2749
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

MSZP, 06-20-335-1708
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

Független, 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, 
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.
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A Hősök terén folytatódott az önkormányzat játszótér-felújítási programja FEJLESZTÉSEKAz önkormányzat is fontosnak tartja a családok támogatásátFEJLESZTÉSEK

A reggeli csúcsforgalomban a bel-
város felé terhelt az Üllői út, ezért 
sok autós választja menekülő út-
vonalnak az azzal párhuzamos 
Kossuth Lajos utcát az Iparvasút és 
a Városház utca közötti szakaszon. 

– Ez sok gondot okoz az itt 
élőknek. A Városház utcáról az 
Üllői útra kiengedő közlekedési 
lámpa miatt reggelente torlódás 
alakul ki a Kossuth Lajos utcában 
– mondta Tóth Kálmán, Bókay-
telep önkormányzati képviselője. 
– Sokszor úgy feltorlódtak az au-
tók, hogy az ott lakók nem tudtak 
kiállni a saját udvarukból.

FOGLALTÁK  
A PARKOLÓT
Kemény csatával ugyan, de si-
került elérni, hogy a Vasvári 
Pál utca Üllői út felőli szakasza 
ismét kétirányú legyen, így már 
két kijárat van az Üllői út felé, 
ami könnyítés az autósoknak.

– A Kossuth utcában azonban 
más probléma is van – magya-
rázta a képviselő. – Sikerült ki-
járnom, hogy a Mocorgó óvoda 
tagóvodája előtt az önkormány-
zat építsen egy parkolót, hogy 
az oda érkezők meg tudjanak 

állni, ám azt egy-két környékbeli 
elkezdte tartós parkolásra hasz-
nálni. Úgyhogy kilobbiztunk 
egy 20 percen túl várakozni tilos 
táblát, így a hatóság most már fel 
tud lépni, ha ki akarják sajátítani 
a helyeket.

FELGYORSULTAK
Ezzel majdnem az összes problé-
ma megszűnt. Majdnem.

– Amiatt, hogy megnyílt a 
Vasvári Pál utca vége, megint 
sokan kezdték a Kossuth ut-
cát kerülőútnak használni. Ez 

rendben lenne, hiszen a cél az, 
hogy a reggeli csúcsban az át-
menő forgalomban mindenki 
időben kijusson a Bókaytelepről. 
A gond azzal van, hogy nagyon 
sokan nem veszik figyelembe a 
forgalomkorlátozást, és rendkí-
vül gyorsan haladnak. Ebben az 
utcában 30 kilométer/óra a meg-
engedett legnagyobb sebesség. A 
megoldást csak a forgalomcsilla-
pító küszöbök, népszerű nevü-
kön a fekvőrendőrök jelentik. 

A képviselő tájékoztatása sze-
rint megtörtént az egyeztetés az 
önkormányzat műszaki irodájá-
val és a BKK-val, így megvan az 
engedély és a pénzügyi forrás. A 
közműegyeztetést követően meg 
is kezdődhet a küszöbök építése.

Kerékgyártó György

GYEREKZSIVAJ PESTSZENTIMRE 
KÖZPONTJÁBAN

A kérdőíveken beérkezett ötletek és javaslatok is teljesültek 

GYEREKZSIVAJ JÁRTA BE A JÁTSZÓTEREKET
Hét kerületi játszóbirodalom újul meg a kerületben 

LASSABBAN A KOSSUTH LAJOS UTCÁN!
Tóth Kálmán: végre mindenki belátja, hogy közös az érdek

BODZAY ZOLTÁN 

Az egy nappal előrehozott gyer-
meknapon beteljesült a szerve-
zők várakozása, mert talán még 
soha nem voltak annyian a téren, 
mint az ingyenes programokkal 
tarkított eseményen.

JAVASLATOKAT 
KÉRTEK
A felújított játszótér átadásán 
Lévai István Zoltán örömét 
fejezte ki azért, hogy a Széky 
Társaság mint a legaktívabb 
kerületi civil szervezet évek óta 
megszervezi a gyermeknapot. 

Az alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat eddig 
védnöke és támogatója volt az 
eseménynek, de idén már társz-
szervezője is annak. A tavaly 
indított felmérésre érkezett sok 
beérkező ötlet kiértékelése után 
állította össze az önkormányzat 
a Gyerekzsivaj játszótér-fejlesz-
tési programját, melynek első 
ütemében a Hősök terén talál-
ható játszótér is szerepelt.

– A program keretében hét 
kerületi játszóteret újít meg az 
önkormányzatunk, melynek 
egyik állomása a Hősök tere, 
a pestszentimrei központi ját-
szótér volt. Köszönjük a be-

érkezett javaslatokat, amelyek 
alapján igyekszünk a program 
további részében is minden 
olyan igényt kielégíteni, ame-
lyet a költségkeret lehetővé 
tesz – mondta Lévai István 
Zoltán. 

BIZTONSÁGOS 
HELY
– De kár, hogy nem most vagyok 
gyerek! – sóhajtott fel Bauer 
Ferenc. A Pestszentimrei Vá-
rosrészi Önkormányzat elnöke 
visszaemlékezett arra az időre, 
amikor nem volt lehetőség ilyen 
játékokon játszani.

– A szülőknek is jobb, mert 
nagyobb biztonságban tudhatják 
a gyerekeiket – tette hozzá.

Egyben felhívta az érdeklő-
dők figyelmét a következő ha-
gyományos pestszentimrei ese-
ményre, a Vasvári Pál Toborzó 
Fesztiválra, amelyet idén már 
nyolcadik alkalommal rendez-
nek meg a Sportkastély mögötti 
területen. 

A Dr. Széky Endre Pestszen-
timre Történeti Társaság elnö-
ke, Pándy Tamás a gyerekektől 
nyüzsgő játszótéren körültekint-
ve megjegyezte, hogy a jelek sze-
rint nem volt rossz gondolat a 
civil szervezetüktől, amikor ezt a 
gyereknapot létrehozták. 

Pándy Tamás azt is elmond-
ta, hogy a Széky Társaság idén 
ünnepli fennállásának harmin-
cadik évfordulóját. Ennek je-
gyében szeretnének több olyan 

rendezvényt szervezni, amely a 
szervezet eredményeit is számba 
veszi. Közöttük a Hősök terén 
lévő játszóteret is, amelyet ugyan 
nem a társaság alakított ki, de a 
helyét ők jelölték ki a kegyeleti 
emlékhellyel együtt 1990-ben. 

NAGY 
ÉRDEKLŐDÉS
A játszótér újdonságainak áta-
dását a hivatalos gyermeknap 
előtti szombati napra időzítet-
ték a szervezők, remélve, hogy 
ekkor a lehető legtöbben veszik 
azt birtokba. Az elképzelés be-
igazolódott, mert ennyi gyerek 
talán még soha nem volt a ját-
szóhelyen. 

A felújítással egy különleges 
játszóeszközzel is gazdagodott 
a hely: egy kis házat épített ide 
a Városgazda XVIII. kerület 

Nonprofit Zrt. A helyiek külön 
kívánságára telepítettek egy fé-
szekhintát is (a környéken élők 
összefogtak, s az önkormányzat 
kérdőívére egy közös kívánság-
listát állítottak össze). 

MEGÚJULT 
JÁTÉKOK
A Városgazda munkatársai min-
den játszóeszközt lefestettek, s új 
esési tereket alakítottak ki, ame-
lyek szegélyeit puha gumilapok-
kal látták. Az esési területeket 
fenyőaprítékkal fedték be, ami 
szintén a biztonságot szolgálja. 
A homokozóba természetesen új 
homokot tettek, fölé pedig nap-
vitorlát helyeztek. 

Az átadás napján – a gyer-
meknap jegyében – a pestszent-
imrei óvodák ügyességi játékok-
kal fogadták a gyerekeket. 

GÁLL ANNA 

Két megújult játszóteret adtak 
át május harmadik hétvégéjén 
a XVIII. kerület különböző la-
kóövezeteiben. Május 18-án, 
szombaton a Havanna utca 54–
62. alatti játszóbirodalmat, míg 
19-én, vasárnap a Barcika téri 
játszóteret vehették birtokuk-
ba a gyerekek. A Gyerekzsivaj 
elnevezésű program keretében 
összesen hét kerületi játszótér 
újul meg, az említett két létesít-
mény már használatban is van. 
Igazi közösség alakult ki az ösz-
szegyűlt szülők és gyerekek kö-
rében a Havanna-lakótelepen, 
ahol családi programok is vár-
ták őket. Kézműves foglalko-
zások, népi táncház, FittMóka 
program, különféle sportbemu-
tatók, a szülők számára pedig 
egészségügyi szűrések adták a 
körítést a nap emlékezetessé 
tételéhez. A környék oktatási 
és nevelési intézményei, vala-
mint a XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányság is tevékeny részese 
volt a programok szervezésé-
nek, illetve lebonyolításának. A 
rendőrség standjánál például a 
kicsik és nagyok körében egy-

aránt nagy népszerűségnek ör-
vendet az autós szimulátor.

TÖBB TÍZMILLIÓS 
BÜDZSÉ
Nem kis beruházásról van szó 
a kerület életében, hiszen öt-
venmillió forintot fordít Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata a hét játszótér 
felújítására, amelyet az üzemel-
tető Városgazda XVIII. kerület 
Zrt. végez. A „menő” játszóesz-
közök telepítése mellett fontos 
szerepet kap a balesetmentesség, 
a biztonság szavatolása is az új, 
puhább esési terekkel és a vado-
natúj kerítésekkel. 

HATALMAS SIKER 
MÁR AZ ELSŐ 
NAPON

Akárcsak szombaton a Havan-
nán, úgy vasárnap a Barcika téren 
is azon nyomban birtokba vették 
és kipróbálták a játékokat a kicsik, 
csakhamar belakták a játszóteret, 
miközben a szemfülesebb szülők 
azon melegében megtárgyalták 
az örvendetes változásokat. A 

megkérdezett gyerekek és felnőt-
tek egyaránt elismerő szavakkal 
méltatták a végeredményt, az 
egyik szülő szerint „a családosok 
számára egy jó játszótér a legna-
gyobb ajándék”. 

Az átadókon többen is részt 
vettek az önkormányzat vezetői 

közül, így Ughy Attila polgár-
mester, valamint Lévai István 
Zoltán és Szarvas Attila alpol-
gármester is. Ughy Attila szerint 
a hét felújított, illetve felújításra 
váró játszótéren kívül is várha-
tók még további hasonló fejlesz-
tések. 

–  Egy játszótérnek közös-
ségépítő szerepe van, ezért is 
olyan fontos, hogy a gyerekek 
jól érezzék magukat, a szülők 
pedig nyugodtan leülhessenek 
beszélgetni. Reményeim szerint 
a nyár folyamán két futókört 
és kilenc fitneszparkot is át tu-

dunk adni. Jelentős fejlesztések-
re lehet számítani a szabadtéri 
beruházások terén – mondta a 
polgármester. – Mivel a gyer-
mekszületések száma magas a 
kerületben, több új kiszolgá-
lóhelyet kell építenünk a helyi 
lakosok számára. 

Mi minden változott?

Havanna 54–62.

– Az elkorhadt fakerítés fémre cserélése

– Gumitalaj a balesetek elkerülése érdekében

– Ivókút kihelyezése

– Új padok, asztalok

– Az aszfaltpályához tartozó palánk és kerítés építése

– A homokozó felújítása

– A két bejárati kapu között betonút létesítése

–  A kombinált játszóeszközök és a mászóvár teljes felújítása, 
festése

– A hinták és a korlátok cseréje 

Barcika tér

–  Új játékok kihelyezése, például egy nagyjából két méter 
átmérőjű, földbe süllyesztett, biztonsági elemekkel ellátott 
trambuliné

– Az elhasználódott gumi ütéscsillapítók cseréje

–  A homokozó környezetének felújítása, a farönkök tartós 
gumiszegélyre cserélése

– Kerítéscsere és a bejárat kedvezőbb helyre telepítése

Miért pont ezek a játszóterek?

Talán még sokan emlékeznek arra, hogy a tavalyi gyermek-
napi fesztiválon helyi ötletbörzét hirdettek a játszóterekről. A 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. sátránál a gyerekek 
akkor szülővel vagy akár egyedül részt vehettek egy teszt 
kitöltésében. A kérdésekkel azt szondázta a városüzemeltető 
cég, hogy melyik játszóteret látogatják a legszívesebben, 
mennyire elégedettek a hellyel, mennyire tartják azt tisztá-
nak, és milyen változtatásokat javasolnak. A későbbiekben 
bárki javaslatot tehetett a rendezvényen kívül is. 

– Nagyon fontos, hogy a fiatal családosok otthon érezzék 
magukat a kerületben, ezért igyekszünk figyelembe venni 
minden olyan visszajelzést, amely tőlük érkezik – hangsúlyozta 
kérdésünkre válaszolva Ughy Attila polgármester, hozzátéve: – 
Ezért is korszerűsítjük most a játszótereket és azok eszközeit, 
a lakossági vélemények és kérések alapján. A kicsik igénye a 
legfontosabb, ezért több fórumon is megkérdeztük, hogy ők 
és a szüleik milyen módon fejlesztenének, és milyen eszközö-
ket fogadnának szívesen. Ezek végeredményeképpen adjuk át 
folyamatosan a megújult játszótereket. 

A polgármester hozzátette, hogy olyan fitneszeszközöket is 
telepítenek, amelyek használatával a szülők sem unatkoznak, 
ameddig a gyermek hintázik vagy homokozik. 

Sz. Cs.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A csúcsforgalomban menekülőútnak számít a bókaytelepi Kossuth 
Lajos utca. Ez több problémát is felvetett az eddigi években, ame-
lyek közül most végre az utolsót is sikerül megoldani: a sebességkor-

látozást.

�A Gyerekzsivaj játszótér-felújítási program harmadik állomásaként a 
május 25-én rendezett gyermeknapon adta át Pestszentlőrinc-Pest-
szentime önkormányzata és a Dr. Széky Endre Pestszentimre Törté-

neti Társaság a Hősök terén felújított játszóteret.

�Boldog gyerekek, még a kicsiknél is vidámabb szülők – mi másra számíthat az ember egy (sőt jelen esetben kettő) felújított játszótér átadóján, ha nem 
a felhőtlen örömre minden leendő kis használójától? Legyen az említett csemete totyogós, óvodás vagy kisiskolás, a havanna-lakótelepi játszóhely 
átadásakor minden gyerek arcára kiült a derű. Csakúgy, mint az őket kísérő családtagokéra, akik végre nyugodtan ülhettek az asztalok köré, hogy 

eszmét cseréljenek a gyermekeikről, míg az apróságok a saját mókázásukkal voltak elfoglalva.
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Akik a legdrágább kincsüket, az életüket áldoztákA környék lakóit és a tömegközlekedést is zavarja az üzemKÖZÉLET KÖZÉLET

Immár öt éve gyűjthetjük sze-
lektíven a kék és sárga fedelű 
edényekbe otthon is a szemetet, 
amit az önkormányzat ingye-
nesen szállít el. A kerület hat 
pontján – a Martinovics téren, 
a Szövet utcában, a Pestszent-
lőrinci temetőnél, valamint a 
Havanna-lakótelepen három 
helyszínen – található szigeteket 
ennek ellenére továbbra is sokan 
használják, és azok rendszere-
sen megtelnek. Ilyenkor sokan 
jóhiszeműen a konténer mellé 
helyezik a szelektíven gyűjtött 
szemetet, vannak azonban olya-
nok is, akik nem rendeltetéssze-
rűen használják a szigeteket, és 
oda nem illő hulladékot hagy-
nak ott, így a gyűjtők környezete 
rendezetlen, szemetes, ami akár 
közegészségügyi kockázatot is 

jelenthet. Ennek megakadályo-
zása érdekében az önkormányzat 
térfigyelő kamerákat telepített a 
szigetek környezetébe, amelyek 
képét folyamatosan figyeli a ke-
rületi közterület- felügyelet.

Sokan, akik szelektíven gyűjtik 
a szemetet, de valami miatt nem 
tudták behelyezni a konténerbe, 
meg is lepődnek, amikor arról 
értesülnek, hogy szabálysértési 
eljárás indult ellenük a szemét-
nek a gyűjtőedény mellé helye-
zése miatt. Ha ugyanis a közterü-
let-felügyelők – akár a kamerán 
keresztül – azt tapasztalják, hogy 
valaki nem a konténerbe, hanem 
mellé helyezi a hulladékot, már 
küldik is a feljelentést a kerületi 
kormányhivatalhoz, amely ezu-
tán automatikusan lefolytatja a 
szabálysértési eljárást.

A Fővárosi Kormányhiva-
tal XVIII. Kerületi Hivatalának 
tapasztalati szerint a legtöbben 
jóhiszeműen járnak el, nem is 
tudják, hogy szabálysértést kö-
vetnek el, és a felvilágosítás után 
többször nem is tesznek hason-
lót. Arról is beszámoltak, hogy 
bár 2017–2018-ban a térfigyelő 
kamerák révén megnyolcszoro-
zódott a szabálysértési eljárások 
száma, 2019-ben már csökkenő 
tendencia tapasztalható.

A hivatalnak nem célja a 
pénzbüntetés, ezért a legtöbb 
esetben csak figyelmeztetést al-
kalmaznak, amivel azt szeretnék 
elérni, hogy az állampolgárokat 
a jogkövetésre buzdítsák. Figyel-
meztettek azonban arra, hogy a 
jogszabályok értelmében nem 
tehetnek kivételt: ismételt elkö-
vetés esetén már akár 150 ezer 
forint összegű pénzbírságot is 
kiszabhatnak.

Mint megtudtuk, az erdő 
szélére illegálisan kihelyezett 
hulladék tulajdonosát is sok-
szor be tudják azonosítani, akit 
a jogszabályok értelmében az 
sem mentesít a szabálysértés 
alól, ha úgy nyilatkozik, hogy 
megbízott valakit a hulladék el-
szállításával.

Az udvarszépítési-fejlesztési 
projekt több szakaszban valósul 
meg, hiszen a munkálatok ter-
vezését, kivitelezését nagymér-
tékben behatárolja az intézmény 
költségvetése. 

– A gumiburkolatos terüle-
tek folyamatos bővítése mellett a 
kert régi üdeségének a visszaállí-
tása, a zöldfelületek növelése és 
új udvari játékeszközök beszer-

zése is cél volt – mondta Szabóné 
Karácsonyi Hajnalka, az óvoda 
vezetője. – A csúszdát, lengő 
lépegetőt, mérleghintát, mó-
kuskerekeket, színes műanyag 
székeket részben önkormányzati 
támogatással, részben az óvoda 
alapítványának bevételéből vá-
sárolták. 

A fejlesztés következő szaka-
szában az udvar legelhasználtabb, 

legkopárabb részének felújítása, 
füvesítése következett. Az apukák 
munkájának eredményeként mára 
ismét zöldell a fű egy jelentős mé-
retű játszóterületen, a füvesített te-
rületet átszelő járda pedig új térkő 
burkolatot kapott. Pályázaton nyert 
forrásból készült el a veteményes-
kert, amelynek stílusa azonos a 
meglévő virágos-, aroma-, illetve 
(felújított) sziklakertével.

A belső udvarrész betonos ré-
szeire mozgásfejlesztő szabályjá-
tékokat festettek föl. A Ki nevet a 
végén?, a pókhálós célba dobó, a 
labirintusjáték, a számos ugróis-
kola és a Kukacka-ugróiskola 
elkészítésében szintén segítettek 
a szülők.

Az Eke utca felőli utcafron-
ton murvával, illetve dekoratív 
mulccsal terítették be a hatalmas 
fenyőfák alatti részt. A 72 óra 
kompromisszumok nélkül kereté-
ben a Petőfi TV és a Holnap Tali! 
csapata is bekapcsolódott a mun-
kába. Az újjávarázsolt utcafrontot 
az intézmény költségvetési kereté-
ből vásárolt, illetve szülők által fel-
ajánlott növényekkel ültették be. 

A játékeszközök körét bőví-
ti az a két trambulin is, amelyet 
szülői kezdeményezés eredmé-
nyeként a gyáli HOPI Hungária 
Logisztikai Kft. ajánlott fel az 
óvodának. 

Tehát a megújulás, amelynek 
eddigi sikeréhez nagyban hoz-
zájárultak az óvoda munkatársai 
is, még az idén folytatódik…

-stecz-

KITÜNTETTÉK A VASVÁRI 
EGYESÜLET ELNÖKEIT

Állami kitüntetést kapott Tóth Kálmán és Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
két társelnöke: a honvédelemért végzett munkásságukat ismerte el így a minisztérium.

Több célt is kitűzött maga elé a Vasvári Pál Polgári Egyesület a nyolc évvel ezelőtti megalakulásakor. 
Vasvári Pál kultuszának ápolása mellett az 1848–49-es hagyomány őrzésére is vállalkozott, emellett 
fontos feladatának tekinti a mai napig a katonai hagyományőrzés bemutatását, illetve a honvéde-
lem népszerűsítését széles körben. Az egyesület a kezdetektől együtt dolgozik a Magyar Honvé-
dég, illetve a Honvédelmi Minisztérium egységeivel, szakértőivel, szervezetei vel. Az eredményes 
együttműködést a honvédelmi miniszter május 21-én, a magyar honvédelem napja alkalmából a 
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatának átadásával köszönte meg.

– Az egyesület a teljes Kárpát-medencére kiterjedő kapcsolatokkal rendelkezik – mondta Bauer 
Ferenc. – Esetemben a kitüntetés odaítélői azt értékelték, hogy a honvédelem ügyének népszerűsítését 

e kapcsolatoknak köszönhetően a teljes magya-
rok lakta területen tudjuk végezni.

– Katonacsaládból származom, a felmenőim 
és én magam is katonatiszt voltam eredetileg – 
árulta el Tóth Kálmán. – A kapcsolatom a hon-
védelemmel tehát gyerekkori eredetű. A katonai 
hagyományőrzéssel akkor erősödött a kapcso-
latom, amikor a délszláv háború után a Koto-
ri-öbölben kutatni kezdtünk az elsüllyedt SMS 
Zenta hadihajó után, és katonadiplomáciai se-
gítséggel emlékúszást szerveztünk a hősi halált 
halt tengerészek tiszteletére. Azóta több hasonló 
programban vettünk részt, és ez egyre erősebb-
re fűzte a kapcsolatot a minisztériummal és a 
honvédséggel.

K. Gy.

NYARALÁS 
OLCSÓN, DE JÓL
Ebben az évben is jelentős mértékben támogatja az ön-
kormányzat a kerületi gyerekek nyaralását a Bókay-kerti 
napközis táborban.

Remek megoldás a Bókay-kerti napközis tábor azoknak a szülők-
nek, akik a munkával töltött nyári napokon is szeretnék jó helyen 
tudni a gyerekeiket. Az önkormányzati tábor június 24. és au-
gusztus 23. között hétfőtől péntekig tartó heti turnusokban várja 
az érdeklődőket. A kerületi lakcímkártyával rendelkező gyerekek 
527 + 100 forintos napidíjért háromszori étkezést és egész napra 
való programokat – sport, kézműves foglalkozások, gyermekelőa-
dások, kirándulások – kapnak. Akik több időt szeretnének tölte-
ni az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekkel, szakrajokba 
jelentkezhetnek: kézműves, túra, úszás, legó, kerámia, zumba, 
labdarúgás, tenisz, akrobatikus rock and roll, harcművészet, ma-
zsorett. Ezek ára plusz 3000–4000 forint egy hétre. 

Fontos, hogy az ételérzékeny gyerekeknek  külön menüt kér-
hetnek a szülők, ennek ára mindössze 19 forinttal több, mint az 
alapösszeg. A jegyzői határozattal igazolt hátrányos, vagy halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulók számára az étkeztetés és a tábor-
használat ingyenes.

Beiratkozni és a szakrajokba jelentkezni mindig a turnus előtti 
kedden lehet, 8–18 óra között a Bókay-kertben. Az első turnusra 
június 11-én 8–18 óráig, június 17-én 13–18 óráig, június 18-án 
8–18 óráig, június 19-én 13–18 óráig lehet.

K. Gy. 

A HÁBORÚK ÁLDOZATAIRA 
EMLÉKEZTEK
A hősök napja alkalmából május 25-én a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társa-
ság ezúttal is megemlékezett a két világháborúban elhunyt imreiekről. 

MEGTILTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZAT 
A BETONÜZEM TEVÉKENYSÉGÉT 

FIGYELJÜNK, HOVA KERÜL! 
Kormányhivatal – az Önök szolgálatábanMEGSZÉPÜLT  

A NAPSUGARAS UDVAR
A Pestszentimrei Napsugár Óvoda 1960-as átadása óta számtalan kisgyermek önfeledt kacagásának, vidám játékának 
helyszíne volt a játszóudvar. 2017 őszén egy komplex udvarszépítési, -korszerűsítési program kezdődött, amelynek első 
fázisa a közelmúltban fejeződött be. 

A téren közös emlékhelyet alko-
tó két emlékmű közül a máso-
dik világháborús márványfalnál 
idézték fel a múltat a rendezvény 
résztvevői.

Pándy Tamás kiemelte a 
Hősök terén adakozásból fel-
állított első világháborús em-
lékmű egyediségét. Az idén 
születésének harmincadik év-
fordulóját ünneplő Széky Tár-
saság elnöke elmondta, hogy 
erre az emlékműre 1943-ra si-
került összegyűjteni helyi köz-
adakozásból a pénzt, így elké-
szültekor – egyedülálló módon 
– a második világháborúban 
addig elesett hősök nevei is rá-
kerültek. 

A Széky Társaság ugyancsak 
az imreiek adományaiból 1992-
ben állított emléket a második 
világháborúban elesetteknek. 
Ezen az emléktáblán megörökí-
tették a háború civil áldozatai-
nak neveit, majd néhány évre rá 
a katonai hősök neveit is a már-
ványba vésték. A Hősök terén ta-
lálható két emlékművet – amely 
így egy kegyeleti emlékhelyet 
alkot – minden évben felváltva 
koszorúzzák.

– Szeretnénk ezt a hagyo-
mányt tovább folytatni, mert 
akik neveit az emlékhely őrzi, 
azok a legdrágább kincsüket, 
az életüket áldozták – emelte ki 
Pándy Tamás.

Az emlékműnél az önkor-
mányzat nevében Lévai István 
Zoltán alpolgármester, a Széky 
Társaság nevében dr. Mayer La-
jos és Németh Tiborné, a Pest-
szentimrei Városrészi Önkor-
mányzat nevében Bauer Ferenc, 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
nevében Monostori Attila, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház 
képviseletében Ódor Katalin, 
az imrei óvodák részéről az in-
tézményvezetők koszorúztak, 
illetve helyeztek el virágokat, va-
lamint azok a helyiek is tiszteleg-
tek a hősök előtt, akik fontosnak 
tartják az emlékezést.

-bodzay-

A Bozsik Stadion mellett, a Hen-
gersor utcában lényegében ipari 
övezetben működik egy beto-
nüzem, amely egyfelől zavarja a 
környéken élők nyugalmát, más-
felől a rendszeresen ott várakozó 
betonkeverő mixerkocsik és ka-
mionok hátráltatják a forgalmat, 
többek között a buszközlekedést 
is. A betonüzem működése mi-
att a körzet önkormányzati kép-
viselője, Kádár Tibor is a kerület 
jegyzőjéhez fordult.

A jegyző válaszából kide-
rült, hogy egy üzem nem a ha-
tóság által előzetesen kiadott 
működési engedély birtokában 
kezdheti meg a tevékenységét, 
hanem a hatósághoz történő 
bejelentést követően. Így volt 
ez a betonüzem esetében is 

2012-ben. Tehát a szóban forgó 
vállalkozás a bejelentést köve-
tőn jogszerűen kezdte meg a 
működését. 

Az ilyen, csupán bejelentés-
köteles eljárások során a jog-
szabályok előírása szerint a ha-
tóságok utólagosan ellenőrzik a 
szükséges engedélyek meglétét, 
ami ebben az esetben is meg-
történt. A helyszínen megálla-
pították, hogy a vállalkozásnak 
a szakmai szabályoknak meg-
felelő engedélye van, viszont a 
tevékenység helyére vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás hiá-
nya miatt eljárás indult velük 
szemben 2017-ben, hiszen azt 
nem tudták bemutatni és pó-
tolni sem. A hiányosságra te-
kintettel a jegyző a tevékenység 

végzését kötelező határozatban 
megtiltotta.

A hatósági eljárási szabá-
lyokra tekintettel jegyzői ha-
táskörben a döntés kikénysze-
rítésének egyetlen eszköze a 
pénzbírság. A betonüzem ese-
tében a szakmai és az eljárási 
szabályoknak megfelelően az 
előírt fokozatosság szerint a 
bírságtétel maximumáig jutott 
el az ügy. Amennyiben ezek a 
szankciók nem eredményeznek 
önkéntes jogkövetést, akkor a 
végrehajtásra kijelölt hatóság, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
jogosult a tényleges bezárásra, a 
jegyző nem.

Mivel a többszöri, folya-
matosan emelkedő tételű, kö-
vetkezetesen kiszabott bírság 

ellenére – melyet a jogsértő 
vállalkozás megfizetett – nem 
szüntette meg a cég a tevé-
kenységét, a végrehajtás ér-
dekében a jegyző értesítette a 
NAV-ot. 

Az üzem működéséhez tehát 
nem a XVIII. kerületi önkor-
mányzat adta ki az engedélyt. 
Éppen a kerület jegyzője hatá-
rozott tevékenységének a be-
szüntetéséről, aki a legmagasabb 
bírságot szabta ki, és a tényleges 
bezárás érdekében a NAV-hoz 
fordult.

Lapunk nyomon követi a 
betonüzem sorsának alakulá-
sát. Várjuk az illetékes hatóság 
válaszát.

Városkép

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Sokan nem tudják, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken csak 
az a szabályos eljárás, ha behelyezzük a konténerbe a hulladékot. 
Aki a gyűjtő mellé teszi a szemetet, szabálysértést követ el, és akár 

bírságra is számíthat.

�A kerület már megtiltotta a Hengersor utcai betonüzem lakosságot zavaró tevékenységét, és a 
maximális bírságot is kiszabta rá, de a tényleges bezárás a NAV hatásköre.

HELYÜNK ÉS 
LEHETŐSÉGEINK  

A kerület vállalkozói baráti találkozón tájékozódhattak 
számukra fontos kérdésekről, a működési környezetü-
ket érintő fejlődésről, és kitekintést kaptak a hazai és a 
nemzetközi gazdasági helyzetről, annak összefüggése-
iről. A fórumot a Gombás Étteremben rendezték meg 
május 22-én.

Jó, ha a kerületi vállalkozók nemcsak véletlenül futnak össze, ha-
nem néha szervezett formában is találkozhatnak, és nívós előadá-
sokat hallgathatnak meg aktuális kérdésekről. A május 22-i fóru-
mot a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. és IV. kerületi 
Tagcsoportja közösen rendezte az ipari tagozattal és a VIII. Köz-
üzemek és Közszolgáltatások Osztállyal. A megjelenteket Erdődy 
Viktor, a BKIK XVIII. kerületi Tagcsoportjának elnöke köszöntötte, 
aki arra buzdított mindenkit, hogy rendszeresen kövesse nyomon 
a kamara honlapját, amelyről mindent megtudhatnak. Az elnök 
megemlítette a XVIII. kerületi tagcsoport Cégkapu a gyakorlatban 
elnevezésű díjmentes képzését is, amelyet a BKIK XVIII. kerületi 
szolgáltatóirodájában tartanak, ezzel is bővítve a kamara szolgálta-
tásainak körét.   

Ezután Ughy Attila polgármester részletesen bemutatta a kerü-
let készülő büszkeségét, a Lőrinci Sportcsarnokot, vagyis új nevén 
a Budapest Airport Arénát. 

– Hosszú, alapos előkészület után május 8-án helyeztük el az 
új alapkövet, és a tervek szerint jövőre birtokba vehetjük a multi-
funkcionális épületet, amely egyaránt kiszolgálja majd az élspor-
tot és a tömegsportot, sőt nemcsak a sportnak, de többek között 
iskolai rendezvényeknek is helyet ad – mondta.

A BKIK Kereskedelmi Tagozatának elnöke, Szatmáry-Jähl An-
géla többek között arról beszélt, hogy a kamara legalább húszféle 
szolgáltatást tud nyújtani a vállalkozóknak. 

– A kamara nagy súlyt fektet arra, hogy ez a korosztály szak-
mát tanuljon – tette hozzá Zsabka Zsolt, a BKIK Ipari Tagozatának 
elnöke, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a felfutó építőiparban 
olyan szakembereket kell ajánlani az építkezésekhez, akik megfe-
lelő referenciákkal rendelkeznek, hogy 
kiszűrjék a kontárokat.

A fórumon a híres közgazdász pá-
ros, dr. Boros Imre szokásához híven 
közérthetően ecsetelte a hazai, valamint 
a nemzetközi gazdasági és politikai 
helyzetet, majd zárszóként a következő-
ket mondta:

– Oktatásunk bűne, hogy nem gya-
korlati orientációjú. A kis- és középvál-
lalkozásokat versenyképessé kell tenni, 
mert különben végünk! Önök a magyar 
gazdaság motorjai, a gazdasági emelke-
dés zálogai. Nyomuljanak bátran a kor-
mányzatnál, amely fogadóképes!

Cikkeink mellett színes kerületi hí-
rekről, érdekességekről is olvashatnak a 
Tovább18.hu oldalon.

Temesi László

KÖSZÖNETET MONDTAK  
A TŰZSZERÉSZEKNEK

A Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tizenegy katonájának 
áldozatos munkáját köszönte meg a kerület május 22-én a Városháza-díszteremben.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a helyi védelmi bizottság azoknak a tűzszerésznek 
a munkáját ismerte el, akik csaknem egy hónappal ezelőtt hatástalanították a Kispest szélén, a XVIII. 
kerületet is érintő területen talált, 75 éve ledobott második világháborús bombát. Az ünnepi esemé-
nyen jelen volt Ughy Attila polgármester, Lévai István Zoltán alpolgármester, Hodruszky Csaba, a helyi 
védelmi bizottság elnöke és dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző is. Hivatalos elfoglaltsága miatt nem 
tudott jelen lenni a rendezvényen Németh Szilárd, de a honvédelmi miniszterhelyettes levélben fejezte 
ki köszönetét és elismerését a tűzszerész katonák munkájáért.

Mint arról korábban beszámoltunk, április 28-án hatástalanították azt a 250 kilogramm tömegű 
brit légibombát, amelyet a kispesti Bozsik Stadion átépítésének helyszínén találtak a kivitelezők. 

Ughy Attila a köszöntőjében kiemelte, hogy a feladat nem volt egyszerű, hiszen Németországban 
hasonló brit légibombák már okozták tűzszerészek tragédiáját. A polgármester minden olyan szak-
ember munkáját megköszönte, aki a bomba hatástalanításának idején szolgálatot teljesített. 

Hodruszky Csaba elmondta, hogy ekkora feladattal a kerületi védelmi bizottságnak még nem kel-
lett szembesülnie. Hozzátette, hogy éppen a bomba megtalálását megelőző hónapban járt a tűzszeré-
szek laktanyájában, ahol meggyőződhetett professzionális felkészültségükről.

Szilágyi Zsolt ezredes a társadalmat és a honvédséget összekötő láthatatlan, de szétszakíthatatlan 
kötelék jeles példájának nevezte az ünnepi eseményt. Az ezred parancsnoka elmondta, ahhoz, hogy a 
biztonságot minél magasabb szinten tudják garantálni, jól felszerelt, kiképzett és motivált katonákra, 
valamint az őket és az erőfeszítéseiket támogató hátországra van szükség. 

A tűzszerészeknek Ughy Attila, Lévai István Zoltán és Hodruszky Csaba adta át az elismeréseket. 
Elismerésben részesült Szilágyi Zsolt ezredes, Major Tibor alezredes, Horváth Csaba őrnagy, dr. Mar-
kovics Zita főhadnagy, Gajdos Milán hadnagy, Both Péter főtörzsőrmester, Zrínyi Zsolt törzsőrmester, 
Gyarmati Norbert őrmester, Kiss János és Zeller Zoltán szakaszvezető, valamint Bánfalvi Zoltán tizedes.

Az ünnepségen a Vörösmarty iskola hangképzős növendékei részleteket adtak elő Mozart Figaro 
házassága című operájából. 

Bodzay Zoltán
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KULTÚRAA baráti kapcsolatból virágzó csereprogram lettKULTÚRA Kilenc csapat lépett fel a nemzetiségi fesztiválon

SZÍNESEBB VELÜK A VILÁG
Szállt a muzsika, felszállt a füst a bográcsok alól, repültek a szoknyák a kerületi nemzetiségi fesztiválon, amelyen kilenc 
csapat mutatta meg ének- és tánctudását. Megtelt élettel a Csontváry iskola udvara és színpada május 18-án.HARMINC ÉVE BARÁTOK 

A BAJOROK
Jubileumot ünnepelt a Piros iskola és bajorországi testvérintézménye. Az ünnepi sorozat itt, a kerületben zárult.

Igazi ünnepe volt ez a kerü-
letünkben élő nemzetiségiek-
nek, akik jól érezték magukat 
a főzéssel, zenével, énekkel és 
tánccal színesített egész napos 
programon. Legalább három-
százan fordultak meg a Csont-
váry Kosztka Tivadar Általános 
Iskola udvarán, ahol együtt pik-
nikezett német, örmény, görög, 
roma, bolgár, szerb, ruszin, len-
gyel és horvát kisebbség. Míg a 
bográcsokban főttek a finom-
ságok, a színpadon egymást 
követték az ének- és néptánc-
együttesek. 

Elsőként a kerületünkben élő 
legnagyobb nemzetiség, a néme-
tek gyermek és felnőtt csapata 
mutatta meg tánc- és énektudá-

sát. A német népdalokat előadó 
Liederschatz kórus vezetője, 
Nagyné dr. Szabó Zsuzsa mik-
robiológusként tartja össze a 
2006-ban alakult kis csapatot. 
A XVIII. kerületben 1800-an 
vallják magukat német nemzeti-
ségűnek. Őket a romák követik, 
1100 fővel, akiknek a képvisele-
tében Csonka Gábor és zenekara 
lépett fel.

– Kerületünk összlakosságá-
nak mintegy öt százaléka vall-
ja magát nemzetiséginek – ezt 
Szarvas Attila alpolgármestertől 
hallottuk, aki a színpadról kö-
szöntötte a jelenlevőket. Azt is 
elmondta, hogy évek óta nagy si-
kerrel zajlik ez a fesztivál, amely 
a Csontváry iskola udvarán, a 

Nemzetiségek Háza közvetlen 
szomszédságában, végre otthon-
ra lelt.  

Volt örmény saslik, német és 
lengyel kolbász, görög rablóhús, 
ruszin töltött káposzta, szerb 
borjúpörkölt galuskával, bolgár 
sopszka és horvát sertéspörkölt. 
Sajnos roma specialitás nem 
volt… 

Ughy Attila polgármester 
elbeszélgetett a nemzetiségi 
önkormányzatok vezetőivel, és 
kifejezte örömét, hogy a kerü-
let kulturális életét gazdagítják, 
színesítik. Nazarjan Hamlet, 
az örmények elnöke erre azt 
mondta, hogy mindig szívesen 
bemutatják a kultúrájukat az 
ehhez hasonló rendezvényeken, 

amelyeket a kerületi önkor-
mányzat támogat. Szarvas At-
tila lapunknak elmondta, hogy 
a nemzetiségi önkormányzatok 
évente mintegy 30 millió forin-
tot kapnak.

– Szívesen támogatjuk a ke-
rületben élő nemzetiségieket – 
mondta –, mert azt szeretnénk 
elérni, hogy minél szélesebb 
körben ismerjék meg színvona-
las programjaikat, életüket, kul-
túrájukat.

A fesztivál elérte a célját, hi-
szen a környező épületek abla-
kaiból is sokan kísérték figye-
lemmel a parádés nemzetiségi 
kavalkádot…

Temesi László  

Egy Budapesten rendezett nem-
zetközi partnerkereső program-
nak köszönheti a Piros iskola, 
vagyis a Pestszentlőrinci Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
azt, hogy partnerintézményt ta-
lált magának a bajorországi Mar-
ktoberdorfban. Mindez 1989-
ben történt, éppen harminc 
évvel ezelőtt. A baráti kapcso-
latból virágzó csereprogram lett, 
amelyben minden évben 20–25 
felső tagozatos, elsősorban hato-
dikos, hetedikes és nyolcadikos 
magyar tanuló vesz részt. Így az 
eltelt időben körülbelül 650 gye-

reknek volt lehetősége legalább 
egy hétre Németországba utazni. 
Az idei programban 23 diák vett 
részt a 6.a, 6.b, illetve a 7.a és 7.b 
osztályokból.

– A programokat elsősorban 
a két iskola tanárai szervezik. 
Nálunk főleg a német mun-
kaközösség tagjai végzik ezt a 
feladatot, de szerencsére min-
dig van néhány más olyan kol-
légánk is, akik tovább emelik a 
programunk színvonalát, akikre 
bármikor bármiben számítha-
tunk. Természetesen jelentős a 
szülők segítsége is, akik egy va-

sárnapot, illetve az estéket töltik 
a gyerekekkel – mondta Imréné 
Farkas Katalin szervező.

A mostani, jubileumi találko-
zó a kerületben fejeződött be, a 
Piros iskola diákjainak bajoror-
szági kirándulását követően. A 
magyar és az ideérkező német 
diákok az egy hét alatt elláto-
gattak a belvárosba, megnézték 
a Parlamentet, a Tropicariumot, 
a Bonbonetti gyárat és sok más 
látványosságot.

– Pénteken, az utolsó közö-
sen töltött napunkon, ismét a 
Piros iskola falai között voltunk. 

S bár 10 órakor megtartottuk a 
záróünnepséget, a programok ez-
zel még nem értek véget. Először 
is elfogyasztottuk a harmincéves 
jubileumra készíttetett ötvensze-
letes szülinapi tortát. Aztán négy 
csoportban forgószínpadszerűen 
harmincperces váltásokkal ve-
hettek részt a gyerekek a követ-
kező programokon: barkácsolás, 
plakátkészítés, főzés bográcsban, 
„magyaróra”. Mire végeztünk a 
foglalkozásokkal, addigra a közös 
ebédünk is megfőtt – foglalta ösz-
sze Imréné Farkas Katalin.

(kegy)

ÚJBÓL ARANYESŐ  
A LIEDERSCHATZNAK
A fennállásának hetedik évét ünneplő Liederschatz – 
„Dalkincs” – kórusról 2013-ban jelent meg a hír a Vá-
rosképben, miszerint már második alkalommal hullott 
„aranyeső” a minősített kórusra. 

Az NPE (Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Pol-
gárainak Egyesülete) Liederschatz  hagyományőrző kórusa fölött 
azóta teltek az évek, de a tagok kóruséneklés iránti lelkesedése 
nem csökkent. Ezt mutatja az is, hogy 2010, 2013 és 2016 után 
újra megismétlődött a „díjözön”.

A Landesrat (Magyarországi Német Kórusok, Zenekarok és 
Táncegyüttesek Országos Tanácsa) által háromévente megren-
dezett kórusminősítésen már negyedik alkalommal vett részt 
a Liederschatz. Május 11-én Csolnokon újból mindkét kategó-
riában – Magyarországon gyűjtött német népdalok és német 
szerzők többszólamú műveinek előadása – kitüntetéses arany, 
illetve arany minősítést szereztek. A zsűri elnöke a közismert 
folklorista, kórusvezető, a rádió több együttesének vezetője és 
hosszú évekig a rádió zenei főszerkesztője, Alföldy-Boruss Ist-
ván volt. 

Az eredmény nemcsak azért kiemelkedő, mert ezeket az el-
ismeréseket immár negyedik alkalommal szerezte meg a kórus, 
hanem azért is, mert a Landesrat-tagsággal rendelkező közel száz 
– nagy többségében német hagyományokkal rendelkező környe-
zetben működő – kórus közül eddig egyetlen egy sem kapott egy-
más után több alkalommal egyszerre két kategóriában is arany 
vagy azt is felülmúló minősítést. 

S. M.

ADYVAL MINDENKI NYERT
Utolsó fordulójához érkezett május 28-án az Ady End-
re halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett há-
romfordulós kerületi vetélkedősorozat, amelynek végén 
eredményt is hirdettek.

A XVIII. kerületi önkormányzat fenntartásában működő Gyöngy-
virág Szociális Szolgálat Ady Endre halálának 100. évfordulója alkal-
mából háromfordulós vetélkedőt szervezett a kerületi szociális szol-
gálatok ellátottjainak. A vetélkedősorozat témái: Ady Endre életrajza, 
munkássága és költészete, valamint érdekességek a költő életéről.

A harmadik, befejező fordulót május 28-án rendezték meg a 
Borostyán Nappali Szolgálat épületében, ahol az induló hat csapat 
tagjai izgatottan várták a kérdéseket. Az előző két forduló alapján 
nagyjából már kirajzolódtak az erővonalak a négyfős csapatok kö-
zött, de az utolsó javítási lehetőség még mindenki előtt adott volt.

A vetélkedő megkezdése előtt Holové Zsolt megosztotta a 
résztvevőkkel Adyval kapcsolatos személyes élményeit is. A pol-
gármesteri hivatal humánszolgáltatási irodájának vezetője szólt 
többek között a versek olvasásának élményéről, arról, hogy ha az 
ember nem is tudja mindig megfogalmazni pontosan bizonyos 
érzéseit, azokra a versek olvasása közben rácsodálkozhat.

A Borostyán szolgálat vezetője, Timárné Penczi Ildikó elmond-
ta, hogy a más-más szociális intézményben megtartott három for-
duló alkalmával a kérdéseken és feladatokon keresztül a vetélkedő 
résztvevői végigtekinthettek Ady Endre életén. Hozzátette, hogy Ady 
családján és költészetének különféle állomásain keresztül a harmadik 
fordulóban elérkeztek a pálya egyes budapesti helyszíneihez. 

A harmadik forduló legjobb eredményét a Reménység Nappali 
Szolgálat érte el, és az összesített versenyben is ők lettek az elsők. 
Második helyezést a Borostyán ért el, a harmadik helyen a So-
mogyi László Szociális Szolgálat végzett. A győztes csapat tagjai 
egy-egy Ady-kötettel lettek gazdagabbak. A vetélkedősorozat va-
lamennyi szereplője nyert azonban azzal, hogy részt vehet június 
14-én a Petőfi Irodalmi Múzeum által szervezett Ady-sétán, ame-
lyen végigjárhatják a Budapesten található Ady-emlékhelyeket. 

B. Z.

Fiatalodó kerület 
 

A Nőként, anyaként – gyereknevelésről, egészségtudatosságról, függőségekről című 
előadás-sorozattal várta az érdeklődőket májusban a Kondor Béla Közösségi Ház.  

A 21. Havanna-ünnep egyik kiemelt rendezvényén egész délután pezsgett az élet, s az elnevezéssel el-
lentétben nemcsak az édesanyák, hanem a Kondorba ellátogató apukák, nagyszülők és persze a gyer-
mekeik is találtak maguknak izgalmas elfoglaltságot. A családbarát rendezvényt Ughy Attila nyitotta 
meg, aki arról beszélt, miért is olyan fontos az ehhez hasonló programok szervezése és lebonyolítása.

–  A főváros kerületei közül a XVIII. a legfiatalabb, ám a városrész más tekintetben is az élen jár. Az 
ország egészét tekintve is a mi kerületünkben a legkedvezőbb a népességmozgás mérlege, ami azt jelenti, 
hogy innen költöznek el a legkevesebben, és ide költöznek be a legtöbben – mondta a tendenciáról a pol-
gármester. – Ami viszont még ennél is örvendetesebb, az az, hogy a kerületbe költözők között nagyon 
magas a fiatal családosok aránya. 

Az anyaság nem tartozik a legegyszerűbb hivatások közé, ezt még az is bát-
ran kijelentheti, aki maga nem édesanya. A programok összeállításában fontos 
szempont volt, hogy azok olyan témákat érintsenek, amelyek közérdeklődésre 
tartanak számot, illetve hogy olyan előadókat hívjanak meg, akik hasznos taná-
csokat és válaszokkal tudnak adni a szülőknek, nagyszülőknek. 

A programot Trappné dr. Kiszely Rita, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság elnök asszonya Meddig magánügy? Mikor bűncselekmény? című, 
a családon belüli erőszak jeleit, fajtáit, megelőzési lehetőségeit ismerte-
tő előadása indította, amely után kérdéseket is fel lehetett tenni a 
szakembernek. 

Ezután volt baba-mama pszichológia a kisgyermekes családok-
nak Vida Ágnes vezetésével, valamint az Országos Kríziskezelő és Infor-
mációs Telefonszolgálat munkatársának, Boglacsik Tímeának az előadását 
is meghallgathatták az érdeklődők. A közösségi házban járt Rubint Réka 
személyi edző is, aki a tudatosságról – mind testben, mind lélekben – 
beszélgetett a szülőkkel. Az édesanyák Monori Gyöngyi intimtorna-foglal-
kozásán is részt vehettek, az apukák ide már nem követték a párjukat. A napot 
Hamar János addiktológus előadása zárta, aki a függőségekről beszélt.

A nagytermi előadásokkal párhuzamosan a szekciótermekben egyéb fog-
lalkozások vártak az érdeklődőkre, miközben a gyerekeknek a helyi Vöröske-
reszt és a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság szervezett játékokat. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a To-
vább18.hu oldalon.

Gáll Anna

ANGYALKERT 
A BÓKAY-KERTBEN

 
Hosszú évek óta rendezik meg a Bókay-kertben 
a XVIII. kerület 21 óvodájának részvételével az 
Angyalkert hagyományőrző népi játszóudvart. 
Május 23-án 14 sátorban 22 különböző népi játé-
kot próbálhattak ki a családok a gyermekeikkel. 

A húsz önkormányzati óvoda által fenntartott óvo-
da és a Csodavilág alapítványi óvoda önkéntes mun-
kájának köszönhetően létrejövő program célja az 
óvodapedagógusok kreatív, innovatív gondolkodá-
sának eredményeként megalkotott, a magyar népi 
hagyományokra épülő játékok megismertetése, nép-
szerűsítése. Ezek bővítik a gyermekek önfeledt, örö-
möt adó játéktárát, miközben megmutatkozhatnak a 
kicsik különféle képességei, tehetségük, ügyességük 
is. A népi játékok – csülközés, golyózás, célba dobás, 
teknőből horgászás, libaetetés, csúzlizás, falovacská-
zás – mellett sikert arattak a kézműves tevékenysé-
gek, a kötélverés, nemezelés, foltvarrás is, akárcsak a 
táncház. A mesesátorban bábozás várta a kilátogató 
gyermekeket és szüleiket.

A program élő zenés táncházzal zárult. Az Angyal-
kert egy olyan példaértékű szerveződés, amelyben 
megmutatkozik az óvodapedagógusok együttes gon-
dolkodása, kreatív munkája. Az érdeklődés pedig év-
ről évre növekszik iránta, egyre több család keresi fel 
a rendezvényt.

S. M.

KURUCZ FERENC 
MAGYAR TÁJAI
Beutazta a fél világot, köztük a határon túli magyar földeket is. Az ezeken az utakon szer-
zett élményeit vetíti vászonra ecsetjével Kurucz Ferenc festőművész, akinek Magyar tájakon 
címmel május 16-án nyílt kiállítása a Pestszentimrei Közösségi Ház galériájában.

Kurucz Ferenc képeinek segítségével magyar tájakat, városokat barangolhatunk be június 8-ig. Érde-
mes elszánni magunkat egy kis barangolásra, mert így megismerhetjük természeti és épített értéke-
inket sajátos felfogásban, és megismerhetjük a festőművész lelkivilágát, gondolatait is. A megnyitón 
Feledy Balázs művészeti író méltatta a negyedszázadig kerületünkben, jelen-
leg a szomszédban, Pesterzsébeten élő művész munkásságát.

– Másfél évvel ezelőtt ugyanitt nyitottam meg Kurucz Ferenc kiállítását, 
azóta új képei születtek, amelyek itt láthatók, és megállapítható, hogy egy-
re jobb színvonalúak az alkotásai. A látványból indulva az élményeit festi 
meg, melyeknek egyik döntő forrása a sok-sok utazás, az azokon szerzett 
benyomások. Meghatározó erdélyi, felvidéki és magyarországi élményei-
nek képpé alakítása, a beállításai eredetiek, nem közhelyesek, látszik, hogy 
belülről, a lelkéből fakadnak. Egy élményt, egy képet nem csupán 
lefesteni, hanem főleg megfesteni kell! – mondta, majd jó 
barangolást kívánt a képek közt a magyar tájakon. 

Kurucz Ferenc munkái között egyébként is leggyak-
rabban tájképeket fedezhetünk fel. Nagyszülei világáról 
mesél a Hargita, a Békás-szoros, Torockó látképe. 

A festőművészről érdemes tudni, hogy bár iskolásko-
rában rendszeresen rajzolt az órákon, a szünetekben és 
odahaza a házi feladatok készítése közben is, mégsem 
került művészi pályára. Hogy felnőttként a családját 
eltartsa, marketingesként lett cégvezető, a festéssel jó 
időre felhagyott, de két évtizede újra intenzívebben 
használja az ecsetet. Azóta Pestszentimrén többször 
nyílt kiállítás a képeiből. A mostanira a másfél év alatt 
vászonra álmodott félszáz alkotásból 31-et válogatott ki. 

A megnyitó hangulatát Draskóczy Zoltán gitárművész 
alapozta meg a játékával.   

(temesi)

RENDHAGYÓ ANYÁK NAPJA
Az idei anyák napja másként zajlott a szépen felújított 
Pestszentlőrinci Lurkó-liget Óvodában, mint a korábbiak.

Az intézmény pedagógusai szerettek volna – érték- és hagyomány-
teremtő szándékkal – egy rendhagyó, az eddigieknél is meghittebb 
anyák napi ünnepséget rendezni a gyerekek és a szülők számára. A 
lurkók sokat készültek erre az élményekben gazdagabb anya-gyer-
mek programra, az anyukák pedig izgatottan várták, vajon milyen 
lesz az új anyák napja, amelyet az óvoda vezetője, Borbély Szilvia és 
a nevelőközösség együttes ötletéből merítettek a csoportok. 

Az intézményvezető elmondta: látja, hogy a mai felgyorsult vi-
lágban hogyan változik a szülői magatartás, és hogyan változnak 
a szülők igényei is az óvodával kapcsolatban. Hozzátette:

– Minden generációban kicsit eltérők a szülői magatartásfor-
mák és ezáltal a gyerekek viselkedése is, de egyvalami, a család 
fontossága mindig az elsők között van. 

A szokásos versmondásos ünnepség után az anyukák és gyerme-
keik lehetőséget kaptak az aktív közös kikapcsolódásra: egy kicsit 
megállt az idő, amikor együtt kézműveskedhettek és sütögethettek. 

A díszpárnakészítésben az óvó nénik segítették az ügyes vagy 
nem feltétlenül ügyes kezű anyukákat és csemetéiket, hogy min-
denkinek csodaszép legyen az ajándéka. Ezt a gyerekek nagy 
kedvence, a közös sütögetés követte. Szilvi néni instrukciókkal 
segítette a csapatmunkát, amelynek keretében cukrászdába illő 
sütemények születtek. A csöppségek nagy érdeklődéssel figyelték, 
ahogy a mai kor Mary Poppinsaként átszellemülve és örömmel 
tanítgatta az óvoda apraját-nagyját a krémeskészítés fortélyaira. 

A szülők nagyon hálásak voltak a meghitt és érzelemgazdag 
eseményért, amely kiváló szabadidős tevékenységet nyújtott az 
édesanyáknak és a gyerekeknek is. Külön megköszönték Borbély 
Szilvia nyitottságát, amellyel támogatja és erősíti a családok és az 
óvoda közti köteléket, hogy a gyermekek ezáltal még nagyobb 
biztonságban és otthon érezzék magukat az intézményben.

A szülői munkaközösség
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SZABADIDŐTízezernél is többen voltak a Bókay-kerti gyermeknapon A toborzás sikerült – több ezren a Vasvári Pál Toborzó FesztiválonSZABADIDŐ

Kívánni sem lehetett volna alkal-
masabb időt, mint amilyen Pest-
szentimrén, a frissen felújított és 
átadott Hősök terei játszótéren 
fogadta a gyerekeket, szüleiket és 
nagyszüleiket. Itt már a hivatalos 
gyermeknapot megelőzően vi-
dámságban és jókedvben lehetett 
része azoknak, akik ezt a szomba-
ti programot választották. 

A szervezők jóvoltából a 
szokásos játszóeszközök a gyer-
meknap alkalmából kiegészültek 
egyéb programokkal és lehető-
ségekkel is. Ezek közé tartoztak 
a négy kerületi gyermekintéz-
mény, a Napsugár és tagóvodá-
ja, a Napvirág, a Gyöngyszem, 
a Zöld Liget és a Vackor óvoda 
ügyességi játékai, amelyekben a 
gyerekek különféle képességei-
ket próbálhatták ki. 

Mint azt a Napsugár óvoda 
vezetője, Szabóné Karácsonyi 
Hajnalka elmondta, a pestszent-
imreiek évről évre többen jön-

nek el a gyereknapra, s a helyi 
óvodák mindig szívesen járul-
nak hozzá ahhoz, hogy a prog-
ram még tartalmasabb legyen. 
Ezért már hagyományosnak 
mondható, hogy mozgásos jel-
legű játékokkal készülnek, gaz-
dagítva a programkínálatot. A 
családok pedig örömmel nyug-
tázzák, hogy ezen a napon is ott 
vannak az óvó nénik. 

A megszokott homokozón, 
hintákon, mászókákon és csúsz-
dákon kívül ezen a napon ugrá-
lóvár és a szokottnál is nagyobb 
csúszda várta a gyerekeket a ját-
szótéren. A legnépszerűbb talán a 
pónilovaglás volt, amelyért vala-
mennyit sorban kellett állni, s az 
első programok között szerepelt 
az arcfestés, hogy azután egész 
napra kitartson a színes új arc. 

Nemcsak a felújított játszóte-
ret, hanem az egész Hősök terét és 
környékét belakták a gyerekek, hi-
szen a Pintér Kálmán Szakrendelő 

mellett a rendőrség szimulációs 
játékai várták őket. Az egyik szá-
mítógépes játékban rendőrautót 
vezetve lehetett elfogni a bűnöző-
ket, míg egy másikban civilként 
kellett betartani a közlekedési sza-
bályokat. Mindehhez a rendőrség 
szakemberei nyújtottak segítséget. 
Ugyancsak a szakrendelő előtt 
kialakított pályán kerékpárra is 
pattanhattak a gyerekek, és szla-
lomozhattak az akadályok között.

Volt papírhajtogatás, lufiból 
állatot formázó bohóc és sok 
minden más is. Figyelemre mél-
tó mozzanata volt a rendezvény-
nek, hogy ott, ahol délelőtt ko-
moly felnőttek a két világháború 
áldozataira emlékeztek, nem 
sokkal később a gyerekek óriás 
szappanbuborékok fújására cso-
dálkozhattak rá. Valami ilyesmi 
volt a célja a Széky Társaságnak 
akkor, amikor az emlékhellyel 
szinte összenőve képzelte el a 
játszótér kialakítását a Hősök 
terén, ahol így a múlt és annak 
hagyományai találkozhatnak a 
jelennel és a jövővel.

Bodzay Zoltán

„A KICSIK IGÉNYE A LEGFONTOSABB”
Gyermeknap a Bókay-kertben a fiatal családosokért

MÚLT ÉS JELEN A HŐSÖK TERÉN

SZEBERÉNYI CSILLA 

A Bókay-kert Nagyszínpada 
adott otthont gyermeknapon a 
nemzetközi hírű XXVII. Tébláb 
Néptáncfesztiválnak. A Téb-
láb Alapfokú Művészeti Isko-
la együtteseinek fellépése előtt 
Ughy Attila polgármester kö-
szöntötte a szép számban ösz-
szegyűlt családokat, és méltatta a 
táncosokat összefogó alapítvány 
tevékenységét, Vörös Árpád el-
nök munkáját.

– A Tébláb szeretetközössége 
igazi család, melynek tagjai épí-

tik és gazdagítják a kerületet – 
mondta a polgármester.

A színpadon reggeltől estig 
egymást váltották a tánccsopor-
tok, énekesek, népzenészek. A 
Tébláb összes csoportja mellett a 
kerület „néptáncos lábú” óvodá-
sai is bemutatkoztak, s vendégek 
érkeztek Erdélyből és a Vajdaság-
ból. A nap folyamán közel 800 
fellépő fordult meg a színpadon.

BOGÁRMUZSIKA
A Bókay-kerti gyermekprogra-
mok sorát a Bogármuzsika zene-
kar nyitotta. Őket a Grimm-Busz 

Színház követte, majd a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia tán-
cosainak és karatecsoportjának 
fergeteges bemutatóját láthatta a 
közönség. Volt bűvészmutatvány, 
táncbemutató és bábszínház, fellé-
pett az Iszkiri zenekar és a nap fő 
számaként a gyermekprogramo-
kon elmaradhatatlan Alma együt-
tes. Az apukák, anyukák, nagyszü-
lők este retró diszkóra bulizhattak.

A XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
(NNÖ), a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Németszármazású 
Polgárainak Egyesülete (NPE) 
és a Piros Iskola Alapítvány 

harmadszor tartotta meg közös 
programját. Ebben Táncsics–Pi-
ros- focimeccs és játékos váltó-
verseny is volt. A Gyermekvasu-
tas Zenekar pedig térzenét adott 
a hallgatóság nagy örömére. 

ÁLLATARTÁRS 
Most először tartottak kutyás 
napot a gyermeknapi rendez-
vényen, de minden bizonnyal 
nem utoljára. Kellemeset a hasz-
nossal, hiszen a kisebbek és a 
nagyobbacskák egyaránt sok 
hasznos információval gazda-
godhattak az ÁllatartTárs elne-

vezésű programon, melyet a Bó-
kay-kert melletti Turul-dombon 
rendeztek. A közönség egyúttal 
jól szórakozhatott a jól nevelt 
négylábúak produkcióin és a ku-
tyaszépségversenyen. 

– Az önkormányzat vezetésé-
nek és szakembereinek célja az, 
hogy felhívják a figyelmet a fe-
lelős városi állattartásra, többek 
közt annak jogi, egészségügyi 
vonatkozásaira – hangsúlyozta 
Ughy Attila, aki szintén négylá-
bú társával, a három és fél éves, 
golden retriever Leopolddal ér-
kezett. A polgármester arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a közelgő 
nyári nagy melegben senki ne 
hagyja a kedvencét az autóban, 
mindig biztosítsanak számára 
friss vizet. A Retriever Rescue 
Fajtamentő Csoport szakemberei 
további hasznos információk-
kal szolgáltak az érdeklődőknek. 

Hangsúlyozták: a kutyát nyu-
godtan tekintse mindenki szőrös 
gyermeknek a családban.

MESEORSZÁG 
A gyermeknap nem is lett volna 
az, ami, ha nem lett volna ug-
rálóvár, trambulin vagy éppen 
pónilovaglás. Mi több, a park 
egyik nagyobb szeglete kisebb 
vidámparkká alakult, dodzsem-
mel, céllövöldével és körhintá-
val. Nagy sikere volt továbbá 
a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia toborzósátrának, a Ma-
gyar Honvédség és a rendőrség 
standjának, a teniszpályának és 
a kalandparknak is. A gyerme-
keknek szóló fesztivál évről évre 
népszerűbb. A számok magu-
kért beszélnek: volt, hogy egy 
nap leforgása alatt mintegy 15 
ezer ember is megfordult. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A hivatalos gyermeknap előtt egy nappal, május 25-én tartotta a 
Hősök terén felújított játszótéren a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság és Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 

közösen az imrei gyermeknapot.

�A szabadtéri programoknak kevéssé kedvező májusi esős időjárás után igazi ajándék volt a 
hónap utolsó vasárnapja, amikor a Bókay-kerti gyermeknapi fesztivált tartották: együtt volt a jó 
szervezés és a jó idő is. Az önkormányzat megbízásából a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 

Zrt. által szervezett hagyományos programsorozat jól ismert helyszíne reggeltől estig nyitva állt az 
érdeklődők előtt május 26-án.

KORONÁZTUNK AZ EST VÉGÉN
Kuruc nótáktól a fergeteges retró buliig

GÖNCZÖL ANDRÁS 

A Pestszentimrei Sportkastély 
mellett zöldellő terület katonás 
rendben felállított sátortábor-
ral és szabadtéri színpaddal 
fogadta a fesztivál vendégeit és 
az igen nagy számban fellépő 
szereplőket. 

A műsorfolyam megnyitása 
az eddigi hagyományokhoz illő-
en a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
Gyermek Fúvószenekarának 
jutott, amit ezúttal is kiválóan 
teljesítettek. 

Ezt követően ismét talál-
kozhattunk fúvós hangszerek-
kel, ám nem ifjúsági, hanem 
katonazenekari előadásban. 
Még az utolsó trombitaszó 
sem hagyta el a teret, amikor 
kicsik és nagyok örömére kez-
detét vette a katonai alaki be-
mutató.

A fesztivált a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület társelnökei – 
Bauer Ferenc és Tóth Kálmán – a 
beszédüket minden részletre ki-
terjedő információkkal gazdagít-
va nyitották meg ünnepélyesen.

TÁNCMŰVÉSZET 
ILLATFELHŐBEN
A Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola már a napsütéstől pirosló 
arcok előtt mutatta be nemzet-
közi színvonalú produkcióját, 
amelyhez remek szakmai műso-
rismertetéssel járult hozzá Vörös 
Árpád, a Tébláb Alapítvány el-
nöke.

A Városgazda Utánpótlás 
Akadémia street dance szak-
osztálya bebizonyította, hogy 
mindenkit képesek táncra per-
díteni, csak úgy hullámzott a 
közönség.

A főzőversenynek mindenki 
nyertese volt. Az elkészített fi-
nomságokból hírmondónyi sem 
maradt. Tizenkilenc ételcsodát 
kellett sorrendbe rakniuk a zsű-
ri tagjainak, Szepesi Jánosnak, a 
Mátyás Pince séfjének, Lőrincz 
Tamásnak, a Joe Bácsi Étterem 
tulajdonosának és Ricsóka-Mül-
ler Gyöngyinek, a Városgazda 
Zrt. kommunikációs vezetőjé-
nek, aki jómagam mellett társ-
műsorvezető is volt. Erre mond-
ják, ördögi feladat, ám angyali 
bölcsességgel oldották meg.

A gyermekek szórakoztatásá-
ról a Gyöngyözön zenekar gon-
doskodott, Kanta Judit énekes 
vezetésével.

Kuruc nóták dallamai is 
felcsendültek Szóka Júlia ope-
rettprimadonna előadásában. 
Zongorán Hegedűs Valér kísért, 
tárogatón Fehér László játszott. 

Igazi zenei élmény részesei le-
hettünk.

A NOSZTALGIKUS 
ZENE DIADALA
Öt óra táján beindult az „Ereszd 
el a hajam” retró buli. 

A Hotel Menthol musical 
részleteiből kaptunk egy csokor-
nyit Simon Boglárka, Kiss Zoltán 
és a Jampi Angyalok tánckar 
előadásában, és nem mellesleg a 

nézőtéri apróságokból összeálló 
csapat is emlékezetessé tette a 
negyvenöt percet.

A Desperado-koncertet sem 
tudta a hallgatóság mozdulat-
lanul végigülni, mint ahogy DJ 
Lotters Retro Show-ját is ferge-
teges hangulat és önfeledt tánco-
lás, csápolás kísérte.

A katasztrófavédelmi bemu-
tatót kicsik és nagyok egyaránt 
érdeklődve figyelték, amit egy 
hátraarc követett, ugyanis már 

hangolt a Szikora Róbert fémje-
lezte R-GO együttes.

Felcsendültek az együttes 
nagy slágerei és néhány korábbi 
nóta a Hungáriától is. Egyszerű-
en leírhatatlan, mekkora energia-
tartalékok mozgósításával kísérte 
a múltba a minden dalát ismerő, 
önfeledten éneklő közönségét 
Szikora Róbert. A korábbi beha-
rangozóban az est megkoronázá-
sát jósoltuk – tisztelettel jelentem, 
ez meg is történt. 

 A Vasvári Pál Toborzó Fesztivált megelőzően, ám annak szerves részeként ünnepi megem-
lékezés és koszorúzás helyszíne volt a pestszentimrei református templom kertje. A Vas-
vári-kopjafánál Ughy Attila polgármester és Péntek László, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet 
elnöke, a Vasvári Pál Polgári Egyesület tiszteletbeli elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Az 
ünnepségen részt vett Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős 
helyettes államtitkára is, aki elsőként helyezte el az emlékezés koszorúját. 

Az önkormányzat képviseletében Ughy Attila koszorúzott, őt Körösfő polgármestere, Bódis 
László, illetve Zsigó Zsolt és Gróza Attila önkormányzati képviselők követték. A Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat nevében Bauer Ferenc elnök, a Vasvári egyesület részéről Tóth Kál-
mán és Kurdi Gyula elnökségi tag, a Rákóczi Kultúregylet nevében Péntek László helyezett el 
koszorút. Koszorúzott továbbá Tóth Zoltán, a Vasváriak Vasváriért Közéleti Egyesület elnöke, 
Majoros János alelnök és Serbán György FB-elnök; Kaiser Ernő, a Nemzetőrség ezredese; 
diákok társaságában Véghely Tamásné, a Kastélydombi iskola igazgatója; Terenyei Attila, a 
rákóczifalvi Kuruc Hagyományőrző Egyesület elnöke és Terenyei Attiláné alelnök; Buda József, 
Pátka község alpolgármestere és Varga Géza képviselő. Végül a megjelent érdeklődők is egy-
egy szál virággal tisztelegtek Vasvári Pál emléke előtt.

�Szépen kértük a jó időt, és lám, megadatott a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. és a Vasvári Pál Polgári Egyesület szervezésében, 
a XVIII. kerületi önkormányzat támogatásával megrendezett Vasvári 

Pál Toborzó Fesztiválon.
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Megidézett múlt az Urbitális Majálison KULTÚRAAz év kiállítása elismerést nyerte el a Tomory Lajos MúzeumMOZAIK

ELSŐRE A LEGJOBB
Az év kiállítása szakmai el-
ismerést nyerte el a Tomory 
Lajos Múzeum első művé-
szeti kiállítása.

Elsősorban helytörténeti anya-
gokat, a XVIII. kerület múlt-
ját, történetét, életét bemutató 
tárlatok jellemzik a korábban 
helytörténeti gyűjteményként 
működő Tomory Lajos Múze-
um tevékenységét, de mindig 
keresték a lehetőséget arra, 
hogy a kerületben élők szá-
mára más szempontból fontos 
eseményeket, jelenségeket is 
bemutassanak. Mivel a polgá-
ri repüléshez szinte minden 
helyi család kötődik, sikeres 
volt a Malév múltját bemutató 

anyag, és a repüléshez kapcso-
lódik az Ekevasba fogott ma-
dárszárny – Kondor Béla a re-
pülés vonzásában című tavaly 
megnyílt kiállítás is. Ez azért 
is érdekes, mert az első művé-
szeti tárlat az intézményben. A 
szerkesztője Szabó Zsófia Lilla 
kurátor. 

– Szerintem azért nyerte el 
a szakmai zsűri elismerését – 
mondta a Városképnek Heilauf 
Zsuzsanna igazgató –, mert bár 
egy pici kiállítás, de nagyon 
alapos, profi módon, nagy fi-
gyelemmel járja körül a témát. 
Szabó Zsófia Lilla nagyon te-
hetséges kolléganőm, ez az első 
ilyen munkája, és máris komoly 
szakmai elismerést kapott érte.

A siker értékét növeli, hogy 
olyan intézmények elől sike-
rült elhozni ezt a díjat, mint a 
Herman Ottó Múzeum vagy a 
Petőfi Irodalmi Múzeum.

Pestszentlőrinc és Budapest 
első Kondor Béla-emlékhe-
lyének létrehozását az EMMI 
pályázata és a XVIII. kerületi 
önkormányzat támogatása tette 
lehetővé. Az oklevelet a magyar 
múzeumok legnagyobb sereg-
szemléjén, a Múzeumok Majá-
lisán a Nemzeti Múzeum előtt 
felállított központi színpadon 
Szabó Zsófia Lilla és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester vette át 
május 18-án.

-keg-

REPETÁRA REPETA
Ha valaki azt mondta volna, hogy a Kávészünet együttes által az Ady 100 programso-
rozat keretében adott koncerten csápolni fognak a fiatalok, azt minimum kinevettem 
volna. Márpedig ez történt a Pestszentimrei Közösségi Házban május 17-én: még Vö-
rösmarty Mihály megzenésített versére is csápoltak… 

– Hahó mindenkinek! – köszöntötte a jelenlevőket Fodor Beatrix, az imrei könyvtár vezetője. – Megy-
győződésem, hogy az irodalomórák népszerűségi mutatói igen magasak, ám nem mindennap hall-
hatjuk Vörösmarty, József Attila, Petőfi és számos más költőóriás verseit – bocsánat a nyelvújításért 
– poposítva. Popovics György és Németh Ferenc egy „kávészünet” erejéig ismét ebben a stílusban dal-
oltatja meg a közönségét. 

– Derűs napot kívánok mindenkinek! – köszöntötte a Kapocs és a Táncsics iskola diákjait, tanárait, 
a Kapocs igazgatóját, Váradiné Szép Emesét Galgóczy Zoltán alpolgármester. – Kedves kötelességünk 
volt a korábbi Kávészünet-koncertből repetát adni. Az mégsem járja, hogy helyhiány miatt bárki is 
lemaradjon egy rendhagyó irodalomóráról, amely a szórakoztatáson túl még jobban megszeretteti, 
vonzóbbá teszi a magyar irodalmat, költészetet. A rendhagyó előadás rendhagyó élménnyel jár, ehhez 
kívánok jó szórakozást! 

– A szerelem édes érzéséből kaptatok-e már ízelítőt? – tudakolta az együttes énekese, és miután sok 
kamasz keze lendült a magasba, egy szerelmes vers megmozgató dallamával indult az előadás. 

A verstanulás könnyed, ám hatásos módszerével, a többször és együttesen megismételt dalos vers-
mondással még a fáradtabb agyú ember is megbirkózott. De hogyan is adhatnám vissza például a 
József Attila- és Petőfi Sándor-versek „könnyebb” zenei stílusban való előadásának az élményét? Az 
első hasznosnak tetsző gondolat a YouTube használata. Egyszerűen tessék beütni az együttes nevét, 
és a sok információ mellett a pénteki előadás hangulatára is ráérezhetnek majd. Apropó, hangulat, a 
műsor végén ütemes tapssal ráadást kértek és kaptak a fiatalok.  

-gönczöl-   

Felejthetetlen Kapocs-gála
 

Valóra vált a műsorszervezők álma a Pestszentimrei Sportkastélyban 23. alkalommal 
megrendezett Kapocs-gálán május 10-én. Telt ház előtt mutathatták be a Kapocs Ma-
gyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola tanulói az erre az alkalomra összeállított mű-
sorkavalkádjukat.

 
Már a parkolóhely keresésekor érlelődött bennem a gyanú, hogy elegendően leszünk odabent. A 
csarnokban az ezernyi mondatfoszlány már zsivajjá állt össze, a családtagok utolsó jó tanácsaikkal, 
bátorító szavakkal indították útjukra a műsorban fellépő diákokat. Aztán váratlanul beállt a csend. 
A színpadra lépett az iskola igazgatója, Váradiné Szép Emese, aki a köszöntőjében az iskola minden 
dolgozójának, tanulójának megköszönte a közösségépítés „kapocsos” munkáját. Az első tapsot a ren-
dezvényt megnyitó Galgóczy Zoltán alpolgármester, Barka Bea, a Külső-pesti Tankerületi Központ 
tanügyi vezetője, illetve a nagyszámú publikum kapta.

– Jelentem, sikerült a nagy múltú, lassan a hatvanadik születésnapját ünneplő iskola azon szándéka, 
hogy bemutassa összetartó közösségét, megmutassa sokszínű tevékenységét egy gálaműsor keretében 
– mondta a megnyitó beszédében Galgóczy Zoltán. – A pedagógusoknak és a tanulóknak egyaránt 
kihívást jelent minden évben új és izgalmas műsor összeállítása, azaz a Kapocs-gála. Miután végigol-
vastam a mai programban szereplő tizenkilenc műsorszám listáját, legyen az versmondás, ének- vagy 
táncprodukció, örömmel mondhatom, hogy az idei gála is felejthetetlen marad.

A műsor alaphangulatát az adta meg, hogy a tanári kar tagjai elénekelték Bródy János Mit tehetnék 
érted? című dalát. Ezt követően egyik ámulatból a másikba estünk átéléssel, olykor a pajkos vidám-
sággal, előadott műsorszámok láttán. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
-gönczöl-

EZ NEM VOLT 
GYEREKJÁTÉK
Izguló, ámde magabiztos diákok, büszke szülők és remek hangulat – ez jellemezte a 
„Regösök húrján” országos vers- és szépprózamondó verseny regionális elődöntőjét, 
amit május 4-én rendeztek meg a Pest megyei iskolások számára. A Kondor Béla Kö-
zösségi Ház folyamatosan törekszik a tehetséggondozásra, és a fiatalok a menedzse-
lésében is kiemelt szerepet vállal. Az áprilisban lezajlott Költészet Napja eseményso-
rozat alatt minden korosztály képviseltette magát, ez a verseny pedig az események 
méltó lezárásának számított.

Az elődöntőt Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke nyitotta meg, felidézve alsó tago-
zatos emlékeit, a szavalással járó izgalmakat, s ezzel egyúttal elismerve a versenyzők teljesítményét. Sőt 
hivatásához hűen még verset is olvasott, Ladányi Ferenc Óda a félszemű kedveshez című művét.

– A szemednek nincsen párja – hangzott a mondat, majd rövid hatásszünet, és a hallottak megemész-
tése után taps és kuncogás.

A versmondókat nagy tisztelet övezi, hiszen a legtöbb ember minden bizonnyal félve szavalná a költe-
ményeket a nagyérdemű előtt. A versenyen részt vevő gyerekeket azonban nem ilyen fából faragták, fel-
nőtteket megszégyenítő bátorsággal és magabiztossággal léptek a pódiumra. Az iskolásokat a nézőtérről 
figyelő – és szemmel láthatóan igencsak izgatott – szülők arcára persze hamar kiült az öröm, csemetéjük 
produkciója után pedig a büszkeség is.

A fiatal generációhoz méltón akadt néhány kortárs vers is, például Lackfi János művei, de a prímet 
azért a „jó öreg” Petőfi, illetve Kányádi Sándor versei vitték, olyannyira, hogy több diák is szavalta tőlük 
ugyanazt a költeményt. Vicces történetek, megható vagy hazafias versek – minden témából válogattak. 
Volt, aki a humoros hangvételt választotta, de akadt olyan gyerek is, aki a szöveg komolysága miatt csalt 
könnyeket a nézők szemébe.

Az eredményhirdetés előtt az aulában üdítő és harapnivaló várta a versenyzőket, akik mindenféle 
rivalizálás nélkül taglalták a produkciójukat. Ezt követően a zsűri – Kiss László mellett Király Erika Rad-
nóti-díjas előadóművész – eredményt hirdetett az 5–6. és a 7–8. osztályosok körében, színpadra szólítva 
a dobogósokat és a különdíjasokat. 

Gáll Anna

Kellemes időt fogtak ki ezen 
a szombat délutánon a város-
történeti séta résztvevői, akik 
a szokásos helyi ismereteken 
túl is érdekes történetekkel 
gazdagodhattak. A sétát Hei-
lauf Zsuzsanna, a Tomory 
Lajos Múzeum igazgatója és 
Kardos Gábor, a XVIII. kerü-
leti Települési Értéktár Bizott-
ság tagja vezette, akik 2011-től 
kalauzolnak hasonló felfedező 
utakat, és ezúttal is értékes 
információkkal szolgáltak az 
útba ejtett nevezetességekről, 
helytörténeti érdekességeket is 
megosztva. 

Ugyanakkor a mintegy öt-
ven vállalkozó szellemű túrázó 

között is mindig akadt egy-egy 
olyan személy, aki hozzátette 
a maga tudását a szóban forgó 
épületről vagy eseményről, s így 
kiegészítve lett kerek a történet 
mindenki számára. 

A május 25-i helytörténeti ki-
rándulás lényegében a folytatása 
lehetett volna egy közelmúltbeli-
nek, amely a Sárkány Centerben, 
a buddhista szentélynél ért vé-
get. A szervezők azonban meg-
fordították az útvonalat, mert 
így a végén megpihenni is volt 
lehetőség.

A kiindulási pont ezért a 
Gyömrői út és a Csévéző utca 
kereszteződésénél a vasúti sí-
neket átívelő híd lett, amely 

mindjárt tartogatott is érde-
kességeket. Mint azt Heilauf 
Zsuzsanna elmondta, Szent 
Lőrinc-puszta történetében 
fontos helyszín volt ez, mert 
1848-ban az akkor itt álló kő-
hídért harcoltak a magyar csa-
patok. Százhetven évvel ezelőtt 
áprilisban komoly csatát foly-
tattak, hogy a Pest és Szolnok 
között 1847-ben megnyitott 
vonalat megvédjék. 

A környékbeli Fedezék utca 
elnevezése sem véletlen, hiszen 
az első és a második világhábo-
rúban is stratégiai jelentőségű 
pontja volt ez a településnek, 
itt helyezkedett el a budapesti 
védelmi vonal első köre. A sé-

tán szóba került az is, hogy a 
szovjet csapatok 1956-ban csak 
eddig vonultak ki Budapestről, 
Bélateleppel szemben, az erdős 
részen bújtak meg a tankjaikkal, 
hogy alkalomadtán gyorsan be-
vonulhassanak a fővárosba, mint 
ahogy az aztán be is következett. 

A résztvevők Lőrinc egykori 
határkövei és a nemrég felava-
tott madártanösvény mellett a 
meghatározó középületekkel, 
továbbá a Balázs-tó történetével 
is megismerkedhettek. A csapat 
tagjai a katolikus és a református 
templomban, valamint a budd-
hista szentélyben is szíves fogad-
tatásra leltek.

Bodzay Zoltán

Az ünnepi délutánon csak-
nem kétszáz alsó tagozatos 
diák volt jelen. A hagyomá-
nyos Aranygálán az adott 

tanévben megrendezett kerü-
leti tanulmányi, művészeti és 
egyéb versenyek győzteseit és 
a felkészítő tanáraikat ünnep-

lik. Ennek a szép eseménynek 
a mozgatórúgója Patakfalvi 
Attiláné tehetséggondozási 
szakértő, aki így köszöntötte a 
megjelenteket: 

– Büszkék vagyunk arra, 
hogy igen sok tehetséges tanu-
lója van a kerületnek, köszön-
jük a kollégák tehetséggondozó 
munkáját, a szülőknek pedig 
gyermekeik támogatását. 

Köszönjük a Kondor Béla 
Közösségi Ház vezetőségé-
nek is, hogy rendszeresen 
helyet adnak a külön-
féle versenyeknek és az 
Aranygálánknak.

Galgóczy Zoltán alpol-
gármester azt emelte ki 
a köszöntőjében, hogy 

ez a gála az egyik leg-
nagyobb ünnepe a ke-

rületi közoktatásnak, hi-
szen a legtehetségesebb 
tanulókat jutalmazzák. 

– Patakfalviné Ani-

tának is köszönet jár, amiért 
elévülhetetlen érdeme van ab-
ban, hogy huszonegyedik al-
kalommal is ilyen sikeres ez a 
rendezvény – mondta. – Sok 
energia van ebben az Arany-
gálában. Jó látni, hogy ennyi 
tehetséget jutalmazhatunk, és 
kívánjuk, hogy a jövőben is sok 
ehhez hasonló eredményt érje-
nek el! Gratulálunk a felkészítő 
tanároknak is áldozatos mun-
kájukért.

A kisdiákok és tanáraik ez-
után jutalmat vehettek át az 
alpolgármestertől.  Az alsó 
tagozatos tehetségversenyeket 
ebben a tanévben is a kerületi 
önkormányzat és a Külső-pes-
ti Tankerületi Központ támo-
gatta. A díjazott alsó tagozatos 
tanulók a gálán a színpadon is 
megmutathatták a tehetségü-
ket.

(temesi) 

GÁLÁZTAK A „BRASSÓI” 
NÉPTÁNCOSOK
Több mint két évtizede foglalkoznak néptánccal a Brassó 
Utcai Általános Iskolában a tanulók, sőt a szüleik is. A Ró-
zsa Művelődési Házban minden év tavaszán megrendezik 
a néptáncgálájukat.

Kicsik és nagyok örömtáncát láthattuk május 18-án a színházteremben, 
amely zsúfolásig megtelt. Ezen a szombaton kora délutántól napestig 
pörögtek a színpadon a kislegények és a kisleányok. A gálát Simonné 
Házmán Terézia szervezte, aki két évtizeddel ezelőtt hívta életre a Brassó 
iskola néptánccsoportjait. A mostani, tizenkettedik rendezvényen öt 
csoport szerepelt a felnőttekkel együtt. A színpadon mintegy nyolcvanan 
fordultak meg a kétórás műsorban, ami nem kis szám, ha ahhoz viszo-
nyítjuk, hogy az intézménynek 550 tanulója van. 

– Ez volt az egyik legjobb gálánk, és megint megtöltöttük a Rózsa 
Művelődési Házat – újságolta örömmel Tasnádi András, az iskola igaz-
gatója, aki röviden ismertette, hogy a kis táncosok egy mesével készül-
tek, amelynek egy válogatós királykisasszony és egy szegény legény volt 
a főszereplője, az ő történetüket dolgozták fel a tánc nyelvén, mint kide-
rült, nagy sikerrel. Azt is elmondta lapunknak, hogy a húsz évvel ezelőtt 
az iskolájukba járó Ócsai Dorka filmjét a napokban mutatták be, és az 
alkotásban az egyik néptánccsoportjuk is szerepet kapott. 

Hamarosan jön a szünidő, de a diákok a nyáron sem maradnak nép-
tánc nélkül, augusztus 12-től egyhetes táborban vehetnek részt az iskolá-
ban, amelyre más kerületi gyerekek is jelentkezhetnek. 

A gálát Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg, aki a beszédé-
ben kiemelte a néptánc fontosságát, és örömének adott hangot amiatt, 
hogy a tanintézetben igen intenzív néptáncoktatás folyik, aminek kö-
szönhetően a gyerekek továbbviszik e műfaj hagyományait.

(temesi)

SÉTA A HELYI TÖRTÉNELEMMEL 

„ARANYOS” ALSÓSOK 
BEMUTATÓJA
A kerület legjobb alsó tagozatos tanulói május 22-én telt ház előtt mutatták be a tehetségüket a Kondor Béla Közösségi 
Házban rendezett Aranygálán, majd díjakat vehettek át. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ezúttal Erzsébettelep és Bélatelep utcáit, tereit járhatták be az Urbitális Majális Pestszentlőrincen program keretében 
azok, akik e nem is olyan könnyű sétára vállalkoztak május 25-én.

FODOR BEATRIX  
„VUKOS” ELISMERÉSE

Csaknem száz országos könyvtári mintaprogram közül 
került be a legjobb tízbe a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár pestszentimrei fiókjáé, amiért oklevelet kapott Fodor 
Beatrix könyvtárvezető, aki a projektet szívesen meg-
osztja más intézményekkel. 

– Büszke vagyok, hogy a könyvtárunk bekapcsolódhatott Az én 
könyvtáram projektbe, és országos sikert ért el. A mintaprogramot 
Gyarmatiné Naszvadi Eszter fejlesztette ki, én pedig átültettem a 
gyakorlatba – mesélte Fodor Beatrix, akinek Vuk történetét kellett 
színesen, kreatívan feldolgoznia iskolások segítségével. – Küldtem 
egy kör-e-mailt az olvasó gyerekek szüleinek, tanárainak, hogy ki 
foglalkozna szívesen a kedvelt állattörténettel, amire elsőként Falusi-
né Varga Tünde, a Szenczi Molnár Albert Református Iskola 4.a-s 
osztályfőnöke jelentkezett – őt még húszan követték –, majd az általa  
kiválasztott tanulókkal együtt elkezdtük az ötletekkel teli munkát, 
amely alatt igen sokat javult a gyerekek közötti kapcsolat. 

A mintaprogram kétórás modulokból áll – ezek rövidíthetők, 
illetve alakíthatók a csoport képességei szerint. Fodor Beatrix több 
előadást tartott már szakemberek előtt, kiemelve, hogy a programban 
számos szövegértés-fejlesztő, memóriát segítő, ismereteket elmélyítő 
gyakorlat van, amelyek igen hasznosak a gyerekek fejlődéséhez, ezért 
is biztatja a kollégáit arra, hogy bátran alakítsák magukra, illetve az 
osztályra a programot.

– A mintaórák értékelőbizottság előtt zajlottak – folytatta Fodor 
Beatrix –, a másodikon jött Vuk. A rókacsalád tragédiájáig változatos 
feladatokat kellett megoldaniuk a gyerekeknek, például híradóban, 
hír formájában adták elő a rókák történetét. Íme: „Hírek egy perc-
ben! A legfrissebb hírünk, hogy a híres rókacsaládot megtámadták 
a vadászok. A család elpusztult, de egy rókakölyköt, Vukot sikerült 
megmenteni. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!” A követke-
ző alkalommal lakáshirdetést írtak a gyerekek Karak barlangjáról. 
Örömmel adom hírül, hogy a csapat szinte minden tagja azóta is jár a 
könyvtárba. Már csak ezért megérte részt venni a projektben, amiről 
szívesen beszélek majd a kerület iskoláiban, illetve könyvtárakban. 

Temesi László
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A Pestszentimrei Könyvtár korábbi kapitánya hőstenornak készültKULTÚRA

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom, nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351
n Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak könyvelését vállalom egyéni vállalkozóként, sok év tapasztalattal. 

06-30/906-0022

n BURKOLÁS - ÉPÜLETGÉPÉSZET: Új építésű és felújítandó házak, lakások burkolása, épületgépészeti szerelése és egyéb szaki-
pari munkák kivitelezése. Telefonszám: 06 20 4200 691 | www.szollosybau.hu

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb. NYUGDÍJA-
SOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 25%. Hívjon bizalommal! 06/70-908-9578

n Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. +36-30/455-87-19

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 
8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752 

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, 
régiek cseréje. Mosógép, mosogatógép bekötés. Zuhanykabin csere. Tel: 06204120524

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 SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! 
Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, 
bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. 

Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info
n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, 

gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 
06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL 
IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A 
LEGKEDVEZŐBB ÁRON! VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL 
FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR 
U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL 

LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT ÜGYFELEM! Megbízható, tapasztalt, regisztrált ingatlanszakember vagyok. DrNest.hu,  Kiss Attila, 20-241-0000

GYŰJTEMÉNYEK
n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, horgászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, 

játékok, szalagos magnók vétele (Hibásat és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 06309734949, 0614668321, 
pinterregisegek@gmail.com

ÁLLÁS
n XVII. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. Jelentkezni a 06-30/798-4428 telefonszámon lehet.

n Érvényes Vagyonőri Igazolvánnyal rendelkező személyt, portai szolgálatra felveszünk. Alacskai út Idősek Otthona, 24/48. Érdeklődni: 
06-30/293-2674

n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, hulladékgyűjtő 
edények ürítése. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239. Budapest, Nagykőrösi út 353. 
Tel: 06-70/657-8165

n DOLGOZZON LAKHELYE KÖZELÉBEN! AJÁNDÉKTÁRGYAKAT FORGALMAZÓ VÁLLALAT KERES XVIII. KERÜLETI 5000M2-ES 
TELEPHELYÉRE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT TARGONCÁS VIZSGÁVAL, VAGY ANÉLKÜL. PIACKÉPES JÖVEDELEM! JELENTKEZNI: 
+36203775901, VAGY ÍRÁSBAN LHUSS@MACMA.HU

RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ – KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes hagyatékot, festményeket, órákat, dísztárgyakat, 

HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüstneműket, bronz szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, csillárt, érméket, kitünte-
téseket, stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@magyarantik.hu

n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások számfejtése, a bérszámfejtéshez, a 
társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése, munkaviszony/
megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal 
kapcsolatos változások lekövetése, munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása, a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, 
munkaidőkeretre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, nyomon követése, munkáltatói igazolások elkészítése, levonások rögzítése, 
kezelése, szervezeti egységekkel való kapcsolattartás, adó- és járulékbevallások, kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a 
vezetés, valamint a társosztályok részére, a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. Elvárások: középfokú 
szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség, minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, NexonBér program ismerete, 
használatában szerzett tapasztalat, önállóság, jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet, precizitás, pontos munkavégzés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Outlook), Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú 
távú munkavégzés, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel. 

n ÚSZÓMESTER: A Városgazda XVIII. nonprofit Zrt. keres azonnali munkakezdéssel  úszómestert bejelentett munkaviszony vagy 
megbízási jogviszony keretében. Elvárások: úszómester, uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, 
felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt 
vízminőségének ellenőrzése, regisztrálása az uszodanaplóba, a szauna előírás szerinti működtetése; illetve a bérlői sávtükör alapján az 
igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.

n MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ: Társaságunk „műszaki ügyintéző” pozícióba keres munkavállalót, önkormányzati tulajdonú lakások 
kezelésére. Feladatok: az új bérleti szerződéseknél ingatlan bemutatása, birtokbaadás, bérlemények visszavétele, közműszerződések 
követése, közműszámlák kezelése, közműhibák kivizsgálása, üres helyiségek műszaki állapotának nyilvántartása, bérlőkkel való 
kapcsolattartás, hibabejelentések kezelése, műszaki előkészítési feladatok, felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése. 
Elvárások: min. középfokú műszaki végzettség, felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), önálló, felelősségteljes, 
pontos munkavégzés, rugalmasság, együttműködési készség, B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés 
készítő program ismerete, társasház kezelői végzettség. 

n JOGI ELŐADÓ: Társaságunk jogi előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/műszaki projektek jogszerűségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció 
jogszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek 
kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz a Társaságnál fellépő 
beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálata, részvétel a Társaság közbeszerzési 
eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást, részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, 
szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében, az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése, új beszállítók 
keresése, piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében, támogatás nyújtása a Társaság többi 
szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs 
és problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt 
jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat. 

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi 
rendeltetési helyére történő vezetése; - a rakomány károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-
átvétele; - a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n EDZŐTERMI RECEPCIÓS: Feladatok: vendégek kiszolgálása, árukészlet kezelése, rendelése, személyi edzések 
koordinálása. Elvárások: azonos területen szerzett tapasztalat, jó kommunikációs készség, pontos munkavégzés, egészséges 
életmódban jártas sportos alkat.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó csoportvezető pozícióba keres munkavállalót a 
Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak irányítására. 
Munkakör célja: Társaság telephelyein és Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység tervezése, 
szervezése és irányítása. Feladatok: a Pályakarbantartó csoport tevékenységének tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának 
elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves karbantartási, felújítási és 
fejlesztési tervének összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni ellenőrzése mennyiség és minőségi szempontok 
alapján, az esetleges hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport feladatellátásához szükséges eszközök, anyagok, 
munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a kapcsolódó beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű 
bemutatása, illetve betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek vezetőivel, valamint a 
külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: 
legalább középfokú, szakirányú pályakarbantartási vagy kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat,  jó 
problémamegoldó képesség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és műfüves) karbantartásában szerzett 
tapasztalat, vezetői tapasztalat. Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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Baranyi-versek, Hettinger-képek 
Igazán rangosra sikerült a májusi Krúdy-körös találkozó, hi-
szen egy Kossuth-díjas költő volt a vendége. Baranyi Ferenc 
látogatott el 16-án a Zila Kávéházba, ahol Hettinger Ágnes 
festőművész színgazdag képei színesítették a programot. 

Zsúfolásig megtelt a Zila Kávéház galériája a Krúdy Gyula Irodalmi 
Kör foglalkozásán, amelyen a megjelenteket Ujvári Ferenc a házigaz-
da szerepében köszöntötte, majd Vagyóczky Katalin festőművész nyi-
totta meg művészkollégájának és barátnőjének a kiállítását.

– Hettinger Ágnes mindössze öt éve fest, mégis olyan anyag gyűlt 
össze ez idő alatt, amely méltón reprezentálja művészi elképzeléseit, 
eddigi munkásságát – mondta. – Képei az érzelmeit, a lelkivilágát tük-
rözik, ami nagy ajándék a nézőinek, mert elég, ha csak végigpillantunk 
rajtuk, őt magát is megismerhetjük, ez afféle lelki kitárulkozás. 

Hettinger Ágnes így vallott röviden magáról:
– Amióta ecsetet fogtam a kezembe, másként látom a világot. 

Elmerengek egy szép tájban, virágban, elkapott mozdulatban. Körü-
löttünk minden pillanat üzen valamit, hat a lelkünkre. Fogadják sze-
retettel a képeimet – s egy Baranyi-versidézettel fejezte ki az érzéseit. 

A Krúdy-kör elnöke, Király Lajos arról beszélt, hogy mindig nagy 
öröm, amikor olyan embert fogadnak, aki családtagnak számít.

– Baranyi Ferenc volt az, aki harminc évvel ezelőtt irodalmi utam-
ra bocsájtott, amit köszönök neki – mondta.

Ezt követően Kassai Franciska énekművész megzenésített Bara-
nyi-verseket és -fordításokat énekelt, majd Tárkányi Imre író beszélge-
tett a jeles költővel és operabaráttal. Ebből megtudhattuk, hogy Baranyi 
Ferenc már gyermekkorában, Nyáregyházán megkedvelte ezt a műfajt, 
amelyet a televízióban és a rádióban évtizedekig népszerűsített. Emel-
lett rendszeresen írt verseket, számos kötete jelent meg. Gondolatait 
ma is gyakran önti versekbe. Az esten Pánti Anna operaénekes énekelt, 
és Németh Nyiba Sándor zenélt.
A kiállítás június 17-ig látható.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

(temesi) 

HIDAKAT ÉPÍT REZGŐ LEVEGŐBŐL
Lackfi János örül, hogy gyermekei által folytatódik az időben

GÁLL ANNA 
 
– Mindig is tudta, hogy költő sze-
retne lenni?
– Operaénekes szerettem volna 
lenni, hőstenor, természetesen. 
De a szüleim mindketten írók 
voltak, így láttam „szerelőak-
nából” az irodalmat. Tizenhét 
évesen aztán terméskövekkel 
bodybuildingeztem a kertben, 
és mellette adybuildingeztem, 
magyar költők verseit tanultam 

meg fejből. Készültem a szak-
mára.
– Hogyan került bele az irodalmi 
életbe?
– Egyszerűen és hagyományo-
san, folyóiratoknak küldtem a 
verseimet, amiket egy idő után 
közöltek is. Fordítottam, újság-
írtam, esteket vezettem, taní-
tottam, szerkesztettem, lőttem, 
ahogy a csövön kifért.
– Mi lehet a titka a népszerűsé-
gének? Hivatásos költőnek lenni a 

modern korban mintha anakro-
nisztikus lenne…
– A titok az, hogy jól menő 
mesterséget kell választani, 
nehogy már valami „béna” 
ügyvéd vagy bankár legyen az 
ember... Tenni kell a sikerért, 
megjelent ötven saját köny-
vem és harminc fordításköte-
tem, emellett sokat jelent az 
internet felhajtóereje is. Vi-
szont mindez nem garancia, 
inkább jókor voltam jó helyen. 

Többször is. Sokat jelentett 
a Kaláka munkabarátsága, a 
Lovasi-lemez, a gyerekköny-
vek. Hálás vagyok a közönség 
figyelméért.
– Legkedvesebb magyar költője?
– Kettő is van (meg persze sok), 
a játékosan humanista Kosztolá-
nyi és az ezerarcú Weöres.
– A Kondorban a lányával és 
Sinha Róberttel lépett fel. Ho-
gyan alakult meg ez a sajátos 
trió?

– Sinha Róbert gitárművész 
barátommal sokat jártunk or-
szágszerte, Hollandiában is, 
közös lemezünkön Herczku 
Ági énekel. Örülök, hogy egy-
re többször Dorottya lányom is 
előadja ezeket a dalokat.
– Milyen érzés a lányával együtt 
szerepelni?
– Nagyszerű dolog folytatódni 
az időben. Ráadásul gyönyörű 
és tehetséges a lányom. Saját 
dalokat is ír, remek szöveggel, 
dallamokkal. Külön világot al-
kot, és ezt nagy öröm látni.
– Dorottya lányán kívül van 
még előadói/írói vénával megál-
dott gyermeke?
– Johanna lányom dzsessz-
dobos férjével énekli Molnár 

György zeneszerző barátom 
versmegzenésítéseit, velük is 
járunk fellépésekre. Margit 
lányom pedig skandinavista, 
remekül ismeri az irodalmat, 
jó tanácsadóm. Egyik köny-
vem illusztrátora, a hamarosan 
megjelenő Van tüzed? című kö-
tet címlapját is ő rajzolta.
– Tanult színjátszást? Az előa-
dásmódja roppant hiteles volt…
– Inkább az évek meg a rutin... 
Tizenhét év egyetemi oktatás és 
évi százötven fellépés felér egy 
színművészetivel. Persze a profi 
színészmesterséget nagyon tisz-
telem, az más tészta. Igyekszem 
belülről, értve mondani a szöve-
geket, hidakat építeni rezgő leve-
gőből ember és ember között.

Könyvtár Kapitány

Lackfi Jánost kedves emlékek fűzik a XVIII. kerülethez, hiszen 
tavaly januárban – Varró Dánielt követően, illetve az idei 
kapitány, Rúzsa Magdi előtt – ő lett a Pestszentimrei Könyvtár 
kapitánya.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Amint megtudtam, hogy Lackfi János polihisztor-költővel készíthetek interjút, rögtön elfogott a 
nosztalgia. Alsó tagozatos voltam, amikor az iskolai versmondó versenyen az ő költeményét 
adtam elő. Többen is ugyanazt a verset szavaltuk, nyilván nem is véletlenül, hiszen melyik gye-

rek tetszését ne nyerte volna el a költő humoros stílusa? Egy igazán sokoldalú alkotóról van szó, aki 
áprilisban a Kondor Béla Közösségi Házban több generációt is képes volt megnevettetni.

„Megfogni az Isten lábát” – vajon hiába vesszük-e szánkra a nevét, 
amikor feleslegesen emlegetjük, hiszen 
manapság még interjút is készítenek vele élelmes filmesek

Amikor még egészen pici lány voltam, hajlamos voltam mindent szó szerint venni. Amikor például rám 
szólt az apukám, hogy nézzek a lábam alá, akkor megálltam, és akkurátusan felemeltem a tappancsomat, 
hogy alaposan szemügyre vehessem a cipőm talpát. Mit csinálsz, gyere már, kislányom! – sürgetett apu. 
Mindjárt, feleltem, csak előbb jól a talpam alá nézek, ahogy mondtad. Nem értettem, miért nevet akkorát, 

hogy megállnak körülöttünk az emberek. Így voltam azzal is, amikor azt hallottam, hogy valaki „jól megfogta az Isten 
lábát”. Sokáig töprengtem, kit is kéne erről megkérdeznem, Berárd atyát nem mertem, végül anyukámhoz fordultam. 
Szerintem, mondtam kicsit tudálékosan, ennek Isten biztosan nem örül valami nagyon. Hogy minek? Hát hogy csak 
úgy összevissza fogdossák a lábát. Mégis… ő az Isten, ugye. Én bizony nem hagynám.

Nem tudom, hogy mondtam-e már, de nekem a nyelv a világ talán legnagyobb csudája (közvetlenül az élet után), 
és ha őszinte akarok lenni, még ma sem értem az egészet. Ahogy kialakult, formálódott, jó, tudom, Bábel tornya meg 
minden, de akkor is. Mert gondoljatok csak bele: eddig a dűlőig azt mondják az emberek, hogy chleb, onnan azt, hogy 
chlieb, pedig mindkettő kenyérrre gondol. Ahogy a finn, amikor leipät kér, az eszkimó qiquujaqot, az örmény hac’ot, 
a svéd brödöt, egy hawaii ember palaoát, az izlandi brauöt, az indonéz rotit, az üzbég nont, a francia paint, ellenben 
egy breton már barát. (Vigyázat, puskázok!) Biztos, ha még egyszer kezdhetném az életemet, csak ezzel foglalkoznék.

Hogy valójában miért Isten lábát (korábban a köntösét – ami csak egy fokkal kevésbé személyes!) fogdossa az, 
aki szerencsésnek érzi magát? Közmondásainkban Isten nagyon előkelő helyet foglal el, a Magyar szólások és köz-
mondások című könyvben egy híján 150 szócikkben szerepel szentséges neve. Többnyire nincs is gond az értel-
mezéssel. Isten… háta mögött; jókedvében teremtette; szerelmére; felviszi a dolgát; ellen való vétek; látja lelkem; 
megverte, mint a vargát; hírével; se istent, se embert; megpihent a hetedik napon; jobb száz papnál – és így tovább, 
és így tovább. Elég könnyű megfejteni ezeknek a népi bölcsességeknek az értelmét, habár van néhány, amin azért 
eltöprenghet az ember (meg a lánya is). „Akkor még az Isten is kisgyerek volt” (vagyis nagyon régen); „Isten adja, 
hogy sose béküljünk meg” (igazából: hogy sose vesszünk össze); „Az Isten holt lábbal se fordítson arra” (látni sem 
akarom); „Elcsapja, mint Isten a legyet” (őrizetlenül hagy). Bizony, lehet csemegézni.

Hallom, hogy megy mostanában valami film, Interjú Istennel vagy mi (persze amerikai, másoknak ilyesmi nem- 
igen jutna az eszükbe). Nem tudom, hogy megnéztem volna-e, ha itt játsszák valahol a közelben, pedig (Isten uccse’) 
nem semmi, amikor az Úr éppen médiaszenzációt csináltat magából. Vajon hogyan szólította meg őt a riporter? 
Kedves Mester? Mister God? Az interneten rákerestem néhány kritikára, mit mondjak, nagyon úgy fest, hogy a film 
nem igazán dobta fel Isten sajtóját. Vagyis a szerzők éppenséggel nem fogták meg vele az Isten lábát, hiába is kap-
kodtak utána.

Persze, akik hisznek benne, jól tudják, hogy mindent ő adott nekünk. Ember voltunkat, a nyelvünket, mindent. 
Föltehetően ezt a filmet is, amivel lerángatták ide közénk, a porba. Ezért is nem mondanék olyat, hogy „Istentől 
vétek, embertől szégyen”, mármint hogy gonosz cselekedet volna, egyenesen blaszfémia (a latin blasphemia, ha 
ugyan érti még a fiatalabb nemzedék, hogy ez mit jelent). De vajon mit nevezünk istenkáromlásnak? Szerintem Is-
ten nagyon méltányos ilyen tekintetben (is). Talán mert sosem felejti, hogy szeretett fiát éppen ilyesmivel vádolták, 
mielőtt keresztre feszítették volna.

Tényleg, melyik a legfontosabb a tíz parancsolat közül? Lehet-e rangsorolni közöttük?

Lackfi János örömmel vállalta, hogy a Pestszentimrei Könyvtár kapitánya legyen 
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Kiss Ildikó kerületi fejlesztő- és drá-
mapedagógus, csecsemőmasszőr órái 
igen sokszínűek. Hétfőnként babusga-
tó babamasszázst vezet a legkisebbek 
és szüleik részvételével, emellett a Lab-
damóka nevű foglalkozáson járni már 
tudó gyermekeknek tart mozgáskoor-
dinációs, egyensúlyfejlesztő gyakorla-
tokkal színesített zenés órát, amelyen 
természetesen javul a kicsik ritmusér-
zéke, mozgáskészsége. Péntekenként 
Maszat-kuckó elnevezéssel kreatív, 
igazi „koszolós”, gyurmázós, otthon 
többnyire tiltott foglalkozásokat ve-
zet, kéthetente pedig ott a Baba-Mama 
Klub, ahol az édesanyák izomlazító 
tornán vehetnek részt, vagy a szülés 
utáni időszakban hasznos tanácsokat 
kaphatnak.

– Ezeken az órákon a gyermek a 
mamával együtt mozog, a figyelmük 
teljes mértékben egymásra összpon-
tosul. A kicsik személyisége megszi-
lárdul, ha nyűgösek, akkor hamarabb 
ellazulnak, valamint tudat alatt is fej-
lődnek, hiszen hatéves korig a gyer-

mek főleg utánzással tanul, a kurzu-
sokon pedig a szülő együtt dolgozik 
a csemetével. A babamasszázson az 
anyuka is megismeri a kicsinye szo-
kásait, mozdulatait, szoros kapocs 
alakul ki közöttük. A kommunikáció 
alapja az érintés, az ölelés és egymás 
szeretete. Az itt tanult gyakorlatokat 
az órák után, otthon is javasolt elvé-
gezni, hiszen azok a baba és a mama 
számára is pozitív hatásúak – mondja 
Ildikó. 

Egyre többször hozza a gyereket az 
apuka vagy a nagyszülők, de elsősorban 
azért az édesanyák látogatják a foglal-
kozásokat. 

– Remek közösség alakult ki, a ma-
mák is szeretnek kimozdulni otthon-
ról és társaságba járni. Itt pedig hasz-
nosan, mégis szórakozva tölthetik az 
idejüket. Sőt a kerület határain túlról 
is jönnek családok, szájhagyomány 
útján terjed a hírünk – teszi hozzá 
mosolyogva s nem kis büszkeséggel a 
pedagógus.

-gáll-

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesü-
let kiemelten közhasznú könyvterjesz-
tésre pedagógusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segí-
tik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

EGYET A BABÁNAK, EGYET A MAMÁNAK
A Pestszentimrei Közösségi Házban tavasszal alig lehetett találni üres 
termet a kisgyermekes foglalkozásokra, annyiféle lehetőség közül vá-
logathatott az ember lánya. Legyen az csecsemőmasszázs, babatorna 
vagy a nagyobbak számára mesekuckó, minden apróságnak találhatunk 
valami kedvére valót. Új kurzusok indítására egyelőre nincs kapacitás, de 
az állandó programok minden hétköznap fogadják az érdeklődő szülőket 
– és persze a csemetéiket.
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A Havannán ünnepelhetik a diákok a szünidőt PROGRAMAJÁNLÓ

– Gondolom, ennek a kertnek 
minden egyes pontja ismerős az 
ön számára, hiszen itt hallgatja va-
sárnaponként Blanckenstein Miklós 
plébános atya szentmiséit, s telente 
itt oszt ételt a Pestszentimrei Kato-
likus Karitász tagjaként a hajlékta-
lanoknak és más rászorulóknak. 
Végül is „hazai pályán” készül ez az 
interjú… 

ÚJ ÉVEZRED – ÚJ 
TEMPLOMBAN
– Ezzel nem lehet vitatkozni, 
mert igaz. Az új évezred első 
évének februárjában költöz-
tünk Pestszentimrére, ahol az-
óta is élünk, s ami a legfonto-
sabb, békében, szeretetben.
– Emlékszik még arra, hogy mi-

kor hallgatta e falak között az 
első szentmisét?
– Hogyne, ez bennem maradt, 
mert új helyre jött a család, s a 
vallásunkhoz kapcsolódó első 
élmény megmarad. 2001 febru-
árjának első vasárnapján hall-
gattam itt először misét. Béla 
atya volt akkor a plébános, em-
lékszem rá.

KÖZÖSSÉGEK 
DICSÉRETE
– Közel húsz éve él itt a család-
jával, s jár ebbe a templomba. 
Mondja, hány plébános szolgált 
itt, ebben a közel két évtizedben?
– Miklós atya már az ötödik.
– Amikor díjat, szép elismerést kap 
valaki, általában azt mondja, hogy 

az nem az nemcsak az ő érdeme, 
hanem az adott közösségé is.
– Csalódást fogok okozni, vagy 
éppenséggel alátámasztom, amit 
mondott. Meggyőződésem, hogy 
amennyiben nem veszi körül pél-
damutató közösség az adott egy-
házközséget, vagy bármi mást az 
életben, akkor a „nyertes” nem 
lehet nyertes… Nem kezdem el 
sorolni a példákat, hogy hányszor 
volt szükségem bármelyikük se-
gítségére. S jöttek, szó nélkül… 
Ezért „kell” azt mondanom, hogy 
ez a közösség Adalbertje, csak ép-
pen én vettem át.

VAN MÁR  
MÁSIK IS…
– Ha már a közösséget említette, 
dicsérte… Miért, mitől erősek a 
„szentimrések”?
– Vannak családközösségek, 
amelyek keretében, amint a név 
is mutatja, a családé, a családoké 
a főszerep. Működik baba-mama 
klub, örülünk minden új „be-
lépőnek”. A nyugdíjas klubban 
aranyos, idős emberek imádkoz-
nak együtt. Rendezünk kirándu-
lásokat, családi táborokat. Most 
nyáron Szentkútra megyünk. A 
lényeg az, hogy mindig van vala-
mi, mint például az imacsoport. 
Szeretnek együtt imádkozni az 
emberek. Lehet, hogy másként 
megy a szó az ég felé, ha egyszer-
re többen mondják…?

– Akkor ez a mostani elismerés 
odakerülhet a kerület által ko-
rábban adományozott „Gondos-
kodás az Emberért” díj mellé. 
– Az biztos, de ha már szóba 
hozta az 2015-ben kapottat, azt 
mondom, annak azért örülök 
különösen, mert azt a hajléktala-
nok megvendégeléséért, hogy ne 
mondjam, „megetetéséért” kap-
tam. Valamikor az évtized elején 
kezdtük, de nem is ez fontos, 
mert az ilyet bármikor el lehet, s 
el is kell kezdeni

NŐKKEL KÖRÜLVÉVE
– Milyen Kovács István, ami-
kor „civil”?
– Az vagyok én mindig, csak 
talán valamivel több empátiával 
bírok az emberek, az elesettek 
iránt. De azt hiszem, ez telje-
sen normális. Egyébként pedig 
van egy feleségem, aki min-
dennap aláhúzza az életemben 
azt az igazságot, hogy minden 
férfi mögött áll, él egy nő. Ezt 
nagyon érzem nap mint nap, s 
boldog lehetek tőle. Két csodás 
lányom van, a 25 éves Brigi és 
a gimnazista Eszter. Biztosan 
elfogult vagyok velük, de ilyen 
emberkéket kívánok minden 
szülőpárnak.
– A jótékonykodáson túl mit tart 
fontosnak az életében?
– Jézus közelségét és annak 
megélését.

Az összetartozás érzése elengedhetetlenEGYHÁZ

CSAKNEM HÚSZ ÉVE IMRE 
A „közösség Adalbertjét” vette át Kovács István 

Adalbert, a díj névadója

Prágában szentelték pappá, majd a 980-as évek második 
felében püspökként szolgált a városban. 994–995-ben 
járt Magyarországon, ő keresztelte és bérmálta meg Szent 
Istvánt. 997-ben pogány poroszok a Visztulába ölték. A 
vértanú püspök az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
védőszentje. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Szent Adalbert-díjat vehetett át az esztergomi bazilikában Mohos Gábortól, az Esztergom-Bu-
dapesti Főegyházmegye segédpüspökétől Kovács István, a Pestszentimrei Római Katolikus 
Plébánia képviselő-testületének alelnöke. Az 53 éves díjazottal a Szent Imre-plébániatemplom 

kertjében beszélgettünk.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

VAKÁCIÓKÖSZÖNTŐ
 
Június 16-án (vasárnap) egész napos vakációköszöntőt 
szervez a Kondor Béla Közösségi Ház. 

A tervezett szabadtéri program: 
10.50: Köszöntőt mond Varga Ferenc igazgató
11 óra: A Kokopelli együttes interaktív dzsesszbemutatója gyerekeknek
12 óra: Csillagszemmel 2019 – a kerületi óvodások rajzversenyének díj-
kiosztó ünnepsége. Köszöntőt mond, és a díjakat átadja: Galgóczy Zoltán 
alpolgármester.
12.30: A Titanium SD showtánc-bemutatója
12.45: Bese Gabriella színházművészeti csoportja
13 óra: PixieDance
13.15: Ladies’ Dance Mix
13.30: Bóbita és Bendegúz – gyermekkoncert és bohócműsor
14.45: Vitéz László és az ördögök – a Fabula Bábszínház előadása
16 óra: A Kifli Zenekar gyermekkoncertje
14 és 17 óra között folyamatosan közlekedik a városnéző kisvonat.
Belső programok:
10 óra: Babusgató
11 óra: Kerekítő
15.30: Rhyme Time – angol zenebölcsődei foglalkozás
A program idején folyamatosan: mászófal, állatsimogató, kisautó, vidám-
park, kézművesek, arcfestő, aszfaltrajz, meglepetésfagyi, kirakodóvásár. 
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

HEGYVIDÉKI TÁJAKON
A Téry Ödön Túraklub júniusban a következő kirándulásokra 
várja az érdeklődőket.
Június 10. (Figyelem, pünkösdhétfő!) Balaton-felvidék. Útvo-
nal: Hegyestű, geológiai bemutatóhely. Találkozó 7.45-kor a Déli 
pályaudvaron, indulás 8 órakor. Túratáv: kb. 12 km, költség kb. 
6000 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.
Június 15. (Figyelem, szombat!) Pilis hegység. Útvonal: 
Pilisszán tó – Pilisszentkereszt (Csillagösvény – Pilis Keresztje – a 
ciszterci apátság romjai - Klastrom-forrás). Találkozó 8.30-kor az 
Árpád híd autóbusz-állomáson, indulás 8.45-kor. Túratáv: 7 km, 
költség: kb. 1000 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.
Június 30. Mátra. Útvonal: Mátrakeresztes – Nyikom-nyereg – 
Gortva-Jójárt-kilátó – Mátrakeresztes. Találkozó 7.25-kor a Stadi-
on autóbusz-pályaudvaron, indulás 7.40-kor (jegyváltás Pásztóig). 
Túratáv: kb. 11 km, költség: 4300 Ft. A túrát vezeti: Egyed Endre.
A túrákkal kapcsolatosan felvilágosítást ad Versegi Károlyné a 
+36-70-566-4887-es telefonszámon.

PROGRAMOK

MÚZEUMOK 
ÉJSZAKÁJA
A Múzeumok Éjszakája országos rendezvénydömpingjének részeként 
a Tomory Lajos Múzeum is éjszakába nyúló programot szervez. A 14 
órakor kezdődő esemény részeként színes kavalkáddal (buborékfújás-
sal, repülőmakett-építéssel, hűtőmágnes-készítéssel) várják a családo-
kat. 18 és 21 óra között minikoncertekkel és közös énekléssel egybe-
kötött kóruspiknik, 21 órától a Folk on 45 zenekar koncertje, 22 és 23 
óra között Titkos jelek a villakerti erdőben címmel játékos felfedezés.
Időpont és helyszín: június 22. (szombat) 14 óra, Herrich–
Kiss-villa (Margó Tivadar utca 116-118). Valamennyi program 
ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896

www.rozsamh.hu

Június 8. 16 óra: Magyar táncház gyerme-

keknek. Belépőjegy: 300 Ft.

Június 8. 19 óra: Magyar táncház felnőttek-

nek. Belépőjegy: 500 Ft.

Június 13. 16.30: Hangfürdő Minya András 

vezetésével. A részvétel ingyenes, de 

regisztrációs jegy szükséges hozzá, amely 

elővételben váltható meg.

Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 

foglalkozás az energia-egyensúly helyreállí-

tásával erősíti az immunrendszert.

Tanfolyamaink, foglalkozásaink nyári leál-

lása és őszi indulása a következők szerint 

alakul. Ringató: utolsó alkalom június 11., 

első alkalom szeptember 3., Pilates-torna: 

utolsó június 12., első szeptember 2., ba-

ba-mama klub és játszóház: utolsó június 

12., első szeptember 4., Etka-jóga: utolsó 

június 13., első szeptember 3., gerinctor-

na: utolsó június 13., első szeptember 3., 

New Dance World: utolsó június 19, első 

szeptember 9., zumba: utolsó június 27,. 

első szeptember 3., callanetics: utolsó 

június 27., első szeptember 3.

A művelődési ház hétköznapokon 9–19 óra 

között, hétvégéken pedig a rendezvények-

hez igazodva tart nyitva. 

Az itt található Ticket Expressz-irodában 

jegyek válthatók koncertekre, színházi 

előadásokra, kiállításokra. 

Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejö-

vetelekre az elérhetőségeinken való előzetes 

egyeztetés alapján.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018

Június 16. 10 óra: Táncverseny az Éva 

Funky SE szervezésében

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262

Síiskolánkban a mesterséges pályán 

folyamatosan lehet sízést, snowboardozást 

tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 

éves kortól kezdve az emberi élettartam és 

a vállalkozó kedv határáig. A csoportokat 

életkor és tudásszint szerint állítjuk össze. 

Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 

szombatonként 10–13 óráig. A pályán 

szakképzett oktatók, különleges minőségű 

mesterséges burkolat, két sífelvonó, egy 

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 Galéria 18 kiállítóteremben a Tomory La-

jos Múzeum vándorkiállítása és Hancsicsák 

Mihály fotóművész tárlata látható.

Június 17-től életbe lép a könyvtár nyári 

nyitvatartása, amely a következők szerint 

alakul: hétfőn és szerdán 13–19 óra között, 

kedden, csütörtökön és pénteken 9–15 óra 

között várjuk az olvasókat. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069

A könyvtár augusztus 3-ig zárva tart. 

Nyitás: augusztus 6-án (hétfőn). A 

könyvtár nyári nyitvatartása az alábbiak 

szerint alakul: hétfőn és szerdán 13–19, 

csütörtökön 9–15, pénteken 12–18 óra 

között. 

A könyvtár előterében a Tomory Lajos 

Múzeum által összeállított 110 éves a 

SZAC című kiállítás látható.

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392

Június 7. 17.30: Okoska botocska – a 

Nefelejcs Bábszínház előadása

Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 11–19 

óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 

óra között várjuk az olvasókat. Kedden és 

hétvégén zárva tartunk.

.
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564

www.kondorkh.hu

Június 6. 14 óra: Fehér asztalnál – a 

NYÉVE összejövetele

Június 7. 18.30: Zumba Panda Nikivel

Június 8. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje

Június 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Június 12. 11 óra: Jubileumi díszdiplomá-

sok köszöntése

Június 12. 18.45: Ladies’ Dance Mix

Június 13. 14 óra: Fehér asztalnál – a 

NYÉVE összejövetele

Június 14. 18.30: Zumba Panda Nikivel

Június 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Június 15. 14 óra: Cseresznyevirágok – a 

Fráter Loránd Nótakör zenés-táncos műso-

ra. Művészeti vezető: Fényes György.

Június 16. 10–20 óra között: Vakációkö-

szöntő a Kondor Béla sétányon

Június 19. 18.45: Ladies’ Dance Mix

Június 21. 18.30: Zumba Panda Nikivel

Június 23. 15.30: Nyugdíjas táncklub

Minden kedden és pénteken 16.30-kor 

gerinctorna, szerdánként 9 órától szenior 

örömtánc Katával. Szombatonként 9 órától 

kerámia és tűzzománc nyitott műhely, 15 

órától kézműves kuckó.

Az Aulagalériában június 13-ig a Foltomig-

lan Foltvarró Kör kiállítása látható.

Az intézményben működő szakkörök, 

klubok, tanfolyamok időpontjairól 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

Június 22. 14 óra: Múzeumok éjszakája, 

családi programokkal. A részvétel ingyenes!

Állandó kiállítások: 

Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 

Béla a repülés vonzásában

Látványraktár

Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 

10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. A 

múzeum központja június 8-án és 10-én 

zárva tart.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér

A látható ember – emlékkiállítás Szécsi 

Margit tiszteletére

Nyitvatartás: kedden, valamint csütörtöktől 

szombatig 12 és 18 óra között, szerdán 10 

és 16 óra között. Hétfőn és vasárnap zárva.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 

Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstör-

téneti kiállítás.

Az Üllői út, ami összeköt című vándor-

kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 

400.) II. emeletén látható. Részletek a 

honlapunkon.

Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 

egyeztetés alapján, tárlatvezetés 

magyarul és angolul, helytörténeti 

séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 

minden korosztálynak (a teljes kínálat 

megtalálható a honlap Múzeumpedagó-

gia menüpontjában), vándorkiállítások 

kölcsönzése.

Helytörténeti információk, online térképes 

felület a kerület telepeivel, köztéri és beltéri 

emlékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 

teljes utcanév-állományával.

Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 

Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 

világháborúban.

Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a 

Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 

pestszentimrei eseményei című tanulmány-

kötet teljes tartalmával: http://18ker1956.

hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585

Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken 

– Az Állami lakóteleptől a Havannáig

A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés 

alapján látogatható.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667

Június 22-ig Eötvös Loránd nyomában cím-

mel egy eredeti Eötvös–Pekár-ingával és a 

Bélyegmúzeum tablókiállításával tisztelgünk 

Eötvös Loránd előtt.

Állandó kiállítások: 

200 év emlékei – Pillanatképek Pestszent-

lőrinc-Pestszentimre történetéből 

Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 

Ferenc ásványgyűjteményéből

Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 

oktatástörténet múltjából

Figyelem: új nyitvatartás! Kedden 12–18 

óráig, szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 

pénteken és szombaton 12–18 óráig.

A kiállítóhely június 17. és 21. között 

zárva tart. 

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667

Állandó kiállítások: 

200 év emlékei – Pillanatképek Pestszent-

lőrinc-Pestszentimre történetéből 

Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 

Ferenc ásványgyűjteményéből

Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 

oktatástörténet múltjából

A kiállítóterem szeptember 1-jéig zárva tart.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885

Június 6. 10 óra: Csevegő csütörtök – Régi 

nyári kalandok, utazási élmények

A könyvtár előterében a Tomory Lajos 

Múzeum által összeállított Expo ’58 – A 

brüsszeli világkiállítás két lőrinci résztvevője 

című kiállítás látható. 

PESTSZENTIMREI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971

www.pikhaz.hu

Június 6. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-

adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 

elérhetőségeink valamelyikén.

Június 7. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 

nótadélután Pethő-Tóth Brigittával és 

Gencsev Gáborral. A belépés ingyenes!

Június 8. 9 óra: Kezdő varró workshop. 

Az ötalkalmas tanfolyam negyedik része. 

Igazítások és javítások 1. (cipzárbevarrás, 

nadrágfelhajtás).

Június 8. 10 óra: Kreatív kézműves 

klub gyermekeknek. Manuális készség- 

és kreativitásfejlesztő foglalkozások 

különleges technikákkal. Részvételi díj: 

200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 

foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 

a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 

illetve elérhetőségeink valamelyikén.

Június 8. 11 óra: Pünkösdölő – kórus-

koncert a Nemes utcai plébániatemplom-

ban. A belépés ingyenes!

Június 8. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 

Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.

Június 12. 17 óra: Kreatív kézműves klub 

felnőtteknek. Egyedi dekorációk és krea-

tív megoldások a legújabb technikákkal. 

Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 

alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 

jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-

es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 

valamelyikén.

Június 12. 18 óra: A bennünk élő 

kreativitás – a művészetterápiás csoport 

és a Művész Műhely közös kiállításának 

megnyitója. Köszöntőt mond Halász 

Alexandra, a Művész Műhely vezetője, a 

kiállítást megnyitja Bach Beatrix Regina 

kiképző művészterapeuta.

Június 14. 9.30: Szezonzáró baba-mama 

klub. Részvételi díj: 1000 Ft, testvérked-

vezménnyel 1600 Ft.

Június 20. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-

adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 

elérhetőségeink valamelyikén.

Június 22. 9 óra: Kezdő varró workshop. 

Az ötalkalmas tanfolyam ötödik, 

befejező része. Igazítások és javítások 2. 

(nadrágszűkítések, béleletlen felsőrészek 

szűkítése, bővítése).

Június 22. 10 óra: Kreatív kézműves 

klub gyermekeknek. Manuális készség- 

és kreativitásfejlesztő foglalkozások 

különleges technikákkal. Részvételi díj: 

200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. A 

foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 

a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 

illetve elérhetőségeink valamelyikén.

Június 22. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 

Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.

A PIK állandó foglalkozásai: hétfőn-

ként 9.30-kor labdamóka, 10.30-kor 

babusgató babatorna, 11.15-kor 

babusgató babamasszás. Keddenként 

10.15-kor babadúdoló, szerdánként 

9.15-kor és 10.30-kor bábos mesekuckó, 

csütörtökönként 10-kor Maminbaba, 

hétfőn 17.30-kor, szerdán 18 órakor 

NIA-foglalkozás, péntekenként 9.30-kor 

fejlesztő mondókás torna, 10.30-tól Ma-

szat-kuckó. Kéthetente kedden 18 órakor 

Művészműhely. Minden hónap második 

péntekén 9.30-kor baba-mama klub és 

játszócsoport. 

Jelentkezni, illetve a foglalkozások 

részleteiről, a nyári leállásukról érdeklődni 

az elérhetőségeinken lehet.

BABA-MAMA 
KLUBZÁRÓ
A PIK baba-mama klubja a nyári 

szünet előtti utolsó klubdélelőttöt egy 

gyermekkacajjal teli, vidám ünnepléssel 

zárja. Nagyon kedves ismerősként Papp 

Juditnak, a Manócska Társulat bábmű-

vészének segítségével a gyerekekkel 

közösön indulunk el megkeresni Ernőkét 

a Hová tűnt Kiss Ernőke? című interaktív, 

zenés bábelőadás során. Nem maradhat 

el a közös táncolás sem, miközben a 

játéksarokban építhetnek, babázhatnak, 

olvashatnak, ismerkedhetnek egymással, 

a mozgásos sarokban pedig ügyesked-

hetnek az apróságok. A szokásos alkotó- 

és kézműves sarokban arcfestés és 

csillámtetkók készülnek, és természete-

sen zöldség/gyümölcs terülj asztal várja a 

mozgásban megéhező sokaságot.

Időpont és helyszín: június 14. (péntek) 

9.30, PIK Ház

Részvételi díj: 1000 Ft, testvérkedvezmény-

nyel 1600 Ft

AZ 52. NEMZETKÖZI
EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

MISSZIÓS KERESZTJE
a Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve plébánián

JÚNIUS 14. PÉNTEK
Szentmise, a Missziós Kereszt fogadása 18:00-19:00

Kovács Gergely posztulátor előadása: Egy darab a lelkü(n)kből 19:00-20:00

JÚNIUS 15. SZOMBAT
Szentmise Fábry Kornél atyával 18:00-19:00

Fábry Kornél atya előadása: KiNEK? MiNEK? MindenkiNEK! 19:00-20:00

JÚNIUS 16. VASÁRNAP
Szentmise 18:00-19:00

Ozsvári Imri tanúságtétele elhunyt férjéről, a Missziós Kereszt alkotójáról 19:00-19:30

JÚNIUS 17. HÉTFŐ
Szentmise, a Missziós Kereszt búcsúztatása 7:30-8:30

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket!
Címünk: 1181 Budapest, Batthyány u. 87/b

További információ, részletes program a plébánia honlapján: pestszentlorinc.plebania.hu

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK. AZ ESEMÉNYEN KÉP– ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÜLHET, AMELYEN BÁRMELY RÉSZTVEVŐ FELTŰNHET. AZ ILYEN
FELVÉTELEKKEL KAPCSOLATOSAN A RÉSZTVEVŐK SEMMILYEN KÖVETELÉSSEL NEM ÉLHETNEK A PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIÁVAL, A SZERVEZŐKKEL, A FELVÉTEL

KÉSZÍTŐIVEL, ILLETVE ANNAK JOGOS FELHASZNÁLÓJÁVAL SZEMBEN.

2019. június 14-17-ig
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Huszonöt általános és öt kö-
zépiskola meghívott tanulói 
népesítették be a Kondor szín-
háztermét, ahol megint soka-
kat szólítottak a színpadra, és 
megint szólt a taps az ifjú diá-
kolimpikonoknak, jelezve ezzel 
is, hogy a szellem, a tudás mel-
lett a sportbeli képességeket 
és eredményességet is számon 
tartja az elismeréseket odaítélő 
önkormányzat.

A szokás szerint kedves 
hangulatú ünnepségen Lévai 

István Zoltán, a kerület sport-
jáért felelős alpolgármester és 
Kissné Baumann Gizella, a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia 
szakmai igazgatója adta át a dí-
jakat.

A 19. alkalommal megrende-
zett esemény „rekordere” vitatha-
tatlanul a Brassó Utcai Általános 
Iskola igazgatója, Tasnádi And-
rás, aki valamennyi diákolimpiai 
díjátadón ott volt. 

– Kis túlzással mondhatom, 
hogy szinte összenőttem már 

ezzel a szeptembertől a tanév 
zárásáig tartó sorozattal. En-
nek alapján ki merem jelenteni, 
hogy nagyot téved az, aki úgy 
véli, hogy a mai fiatalokat nem 
érdekeli a sport, s nem lehet 
megmozgatni, verbuválni őket. 
Ennek az ellenkezője igaz. Min-
den évben látom, hogy amikor 
versengésről van szó, mindnyá-
jan a legjobbat akarják nyújtani, 
akkor csak az létezik a számuk-
ra. Látva őket és a létszámukat, 
nem féltem az utánpótlásunkat 
– mondta az igazgató.

Tasnádi András azzal bú-
csúzott el a legifjabb olimpiko-
noktól, hogy a tanév kezdetével 
szinte egy időben, szeptember 
utolsó hétfőjén folytatódnak a 
megméretések a Bókay-kert-
ben.

A múlt nagyjai előtt 
adózva a kerületi diáko-
limpia versenyszámait 
egy-egy nemzetközi hírű, 
a kerülethez kapcsoló-
dó elődről nevezik el. Az 
atléta Iharos Sándor, a 
sportlövő Prokopp Sán-
dor, a kosárlabdázó Zsí-
ros Tibor után ősztől a fe-
lejthetetlen testnevelő és 
sportszakember, Fazekas 
László nevére emlékezve 

is versenyeznek majd a ke-
rületi diákok. 

A vasárnaponként bizonyára csen-
des, néptelen VIII. kerületi Bókay 
János utca ezen a napon olyan 
forgalmat bonyolított le, akár egy 

főút. Sorra érkeztek az emberek, 
akiknek egyetlen közös ismertető-
jele volt: valamennyien kerékpáron 
jöttek a gyermekklinika udvarába, 

hogy aztán újra nyeregbe szállva 
meg se álljanak a „másik” Bókayig, 
a pestszentlőrinci Bókay-kertig, a 
túra végállomásáig.

KÖTELEZŐ 
PROGRAM…
A 180 éve gyógyító, évente 55 
ezer beteg gyermeket ellátó, 60 
ezer újszülöttszűrést elvégző 
intézmény és az ott dolgozók 
mellett azokat is megilleti a tisz-
telet, akik letekerték a távot, rá-
adásul sokan közülük nem elő-
ször. Többen is elmondták, hogy 
számukra ez amolyan „kötelező 

p r o g -
ram”, bár 
egyetlen szóval sem kötelezi 
őket erre senki.

A szervezők közben már a 
legapróbb részletekre is figyelve 
közölték, hogy az Üllői úton a 

külső sávot tették szabaddá a ke-
rekesek számára. 

SZÁMOK ÉS 
LÉPÉSEK
– Sosem volt még baleset, megy-
győződésem, hogy most sem lesz, 
de nem árt vigyázni, sőt kötelező… 
– mondta Burján Attila, aki már 
évek óta szpíkere az eseménynek.

Percre pontosan érkezett a rajt 
helyszínére dr. Szabó Attila, a gyer-
mekklinika igazgatója és Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester is.

A beszédében az orvos igazgató 
három számot emelt ki: a 250-et, 
a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem „életkorát”, a 180-at, vagy-
is a gyermekklinika éveinek számát 
és a 6-ot – azt a számot, ahányad-
szor kerékpároznak a beteg gyer-
mekekért a sportos emberek.

AZ INKUBÁTORÉRT
Lévai István Zoltán a sporton 

keresztül megnyilvánuló 
önzetlen segítségnyújtás 

mellett azt emelte ki, 
hogy aki teljesíti ezt 

a 10 ezer métert, 
az bizonyára a 
jövőben is spor-
tosan tölti majd 
a napjait.

A szép sza-
vak után nem 

volt más hátra, 
mint hogy nye-

regbe pattanjanak 
a kerekezők, kifor-

duljanak az Üllői útra, 
s Lőrinc felé véve az irányt a 
maguk módján hozzájáruljanak 
a lényeghez. Ahhoz az inkubá-
torhoz, amelyet az ő jóvoltuk-
ból vásárolhat meg a klinika a 
csecsemőosztálynak.

SPORTTour de Bókay a beteg gyermekekért – hatodszor is

– Ilyen sikeres szereplés után kí-
nálja magát a kérdés: mire lehet 
a legbüszkébb ilyenkor játékos, 
edző, vezető?

– Feltételezhetően arra, hogy 
azon a területen, ami az ő sa-
játja, mindent megtett a fel-
jutásért. Mert ilyenkor válik 

igazi csapatsikerré a győzelem, 
ilyenkor értékelődnek fel azok 
az aprónak tűnő dolgok, ame-
lyek mind-mind hozzájárultak 

ahhoz, hogy a közösség elérje a 
célját, hogy mindenki boldogan 
sóhajthasson fel a másodosztály 
Déli csoportjának a megnyerése 

után. S mi ezt tehettük az utolsó 
találkozó után. Olyan szezon áll 
mögöttünk, amelynek a sikerei-
re egy osztállyal feljebb is épít-
kezni lehet.
– S fognak is?
– Igen, két okból is. Az egyik a 
saját jól felfogott érdekünk, a 
másik pedig az, hogy nincs, nem 
is lehet más választásunk. An-
nak a gárdának, amelyik a konti-
nens legerősebb bajnokságának 
a második vonalába kerül, csak 
az lehet a célja, hogy folytassa az 
építkezést.
– Bravúrosnak mondható, hogy 
két szezon alatt két osztályt ug-
rottak… Gondolom, ettől függet-
lenül nem kell titkokat keresni.
– Nem, mert azok nincsenek. A 
válasz egyszerű: rengeteg mun-
ka, jó képességű játékosok, akik 
egymásért is harcoltak, s mindig 
ott lebegett a szemük előtt a cél: 
még feljebb lépni. 
– Megtették. Mi lehet a hozomá-
nya ennek azon túl, hogy adott 
egy jó csapat, a Tempo?
– Ha kicsit továbbgondoljuk, 
akkor az lehet a motiváció, hogy 
egy ilyen siker mindig megmoz-
gatja a kerületi kézilabdaéletet. 
Reméljük, hogy felélénkítjük a 
női kézilabdázás iránti érdeklő-
dést. 
– A magasabb szint óhatatlanul 
magasabb színvonalú munkát 
követel meg, bár ahogy lépeget-
nek egyre feljebb, ezzel bizonyára 
tisztában vannak.
– Ez természetes. Nem terve-
zünk gyökeres változtatásokat, 
de tudjuk: szükség lesz ilyenekre. 
– Például?
– A következő szezonban Ko-
vács Attila mesteredző fogja irá-
nyítani a felnőtt csapat szakmai 
munkáját. Bízunk benne, hogy 

jó döntést hoztunk, mert ő már 
több komoly eredményt ért el a 
női szakágban. A szakmai ga-
ranciája az lehet, hogy jelenleg 
is a Ferencváros női csapatának 
a másodedzője, ami, azt hiszem, 
önmagáért beszél. 
– Eligazolásról nem kérdezem, 
mert egy bajnokcsapathoz ki ne 
ragaszkodna?
– Örülünk, mert a játékosok 
nagy része marad. De érkezik 
erősítés is, ami szintén szüksé-
ges, hiszen azzal a céllal vágunk 
neki a szezonnak, hogy a me-
zőny első felében zárjunk. 
– Ez azért már valóban merész 
vállalás…
– Tisztában vagyunk vele, s pon-
tosan ennek jegyében kemény 
felkészülés fogja megelőzni a 
szeptemberi rajtot. Több lesz 
az edzés, amelyeknek a kerüle-
ti Tempo-kézilabdacsarnok ad 
otthont. Talán a legfontosabb-
nak azt tartjuk, hogy a csapatot 
a fiatalokra építsük, vagyis elő-
renézzünk. Ennek megfelelő-
en választjuk ki az érkezőket, s 
örömmel mondom, hogy az ifjú-
sági csapatunk tehetséges lányai 
is lehetőséget kapnak arra, hogy 
bemutatkozzanak a felnőtt baj-
nokságban. 
– Feltételezem, hogy a „nagyok” 
sikerének köszönhetően több fény 
jut az utánpótlásra is.
– Figyeltünk erre eddig is, de 
most még koncentráltabban. 
Ezért új edzőként csatlakozik 
hozzánk Csenki Csilla B-licen-
ces edző, aki a női serdülő és 
ifjúsági csapatot fogja irányí-
tani. Ezeknél a csapatoknál azt 
tűztük ki célul, hogy évről évre 
magasabb osztályba jussanak, 
megalapozva a felnőttek után-
pótlását.

Megint egy osztállyal feljebb folytatják a pestszentlőrinci kézis hölgyekSPORT

Jól időzítettek a szervezők, en-
nél szebb időt elképzelni sem 
lehetett volna, pedig az idő-
járás napokig nem kedvezett 
a szabadtéri rendezvények-
nek. Minden adott volt tehát 
egy sikeres futóversenyhez: a 
napsütésen kívül a hatalmas 
színes tömeg, vidám, sportos 
kicsikkel és nagyokkal, a pat-
togós, lelkesítő zene, amely a 
bemelegítésben segített. A mű-
sorvezető is minden résztvevőt 
lelkesített, hangsúlyozva, hogy 
ez csak egy játék, nem a győze-
lem a fontos, hanem a részvétel 
meg az egészség! 

JÓTÉKONY FUTÓK
Valóban, itt mindenki az egész-
ségéért futott, miközben jóté-
konykodott is, hiszen a nagy-
bani piac vezetősége jelentős 
mennyiségű gyümölcsöt aján-
lott fel a Magyar Élelmiszer-
banknak, amely azt rászorulók-
nak juttatta el.

– Minden várakozást felülmúlt, 
olyan hatalmas volt az érdeklődés 
– újságolta örömmel az egyik szer-
vező, Varga Judit, a XVIII. kerületi 
önkormányzat sportreferense. – 
Rajtunk és a házigazda Decathlo-
non kívül a helyszínt adó nagybani 
piac vezetősége, a soroksári önkor-

mányzat és a Találj egy célt SE is 
részt vett az előkészítő munkában 
és a lebonyolításban. Tavaly kétszá-
zan indultak a futóversenyen, most 
kétszer annyian, ami mindenképp 
azt bizonyítja, hogy nagyon nép-
szerűvé vált ez a program. 

SPORTOS 
KERÜLET, REMEK 
SPORTOLÓKKAL

 A 247 felnőtten kívül 160 
gyerek is lefutotta a távját, a 
legkisebbek 400 métert, a na-
gyobbak 800 és 1200 métert. 

Az idősebbek szintén három 
táv közül (5–10–15 kilométer) 
választhattak, ki-ki az erőnlé-
te szerint. Mielőtt eldördült a 
rajtpisztoly, az önkormányzat 
nevében Ughy Attila polgár-
mester és Lévai István Zoltán 
alpolgármester köszöntötte az 
indulókat.

– A XVIII. kerület egy sportos 
kerület, rengeteg sportrendezvény-
nyel, remek sportolókkal és spor-
tolni vágyókkal – mondta Ughy 
Attila. – Nincs fontosabb a spor-
tolásnál, amivel az egészségünket 
megőrizhetjük. Magam is szoktam 
futni, ahogy az időm engedi. Örü-

lök, hogy nagy cégekkel együtt-
működve immár negyedik alka-
lommal rendezik meg ezt az egyre 
népszerűbb futóversenyt, amihez 
kedvet és erőt kívánok. 

Lévai István Zoltán azt emel-
te ki a köszöntőjében, hogy ez a 
rendezvény egyben sportágvá-
lasztó is, hiszen megjelentek itt 
a különféle kerületi egyesületek, 
amelyek bemutatói, prezentáci-
ói bizonyára kedvet adnak más 
sportágakhoz is.

OLIMPIKON A 
GYŐZTESEK KÖZT
Egyébként a soroksári Decathlon 
áruházzal jó az önkormányzat 
kapcsolata, nemrég éppen Varga 
Judit sportképeiből rendeztek 
itt kiállítást, amely reprezentálta 
a XVIII. kerület sportéletét. A 
sportreferens ezen a rendezvé-

nyen is fotózott: elsőként a 400 
méteren rajtoló gyerekeket örö-
kítette meg, majd jöttek a többi 
távon indulók. 

A futók között egy olimpikon 
is feltűnt. A 10 kilométeres tá-
von rajtolt Marosi Ádám olimpiai 
bronzérmes öttusázó, a kerület 
sportarca, aki – ha már elindult – 
meg is nyerte ezt a futamot. A cél-
ba érkezés után így kommentálta 
a győzelmét:

– Most indultam először ezen a 
versenyen, amin nagyon jól érez-
tem magam, és sikerült is meg-
nyernem. Az edzőmmel ezt a távot 
beszéltük meg, mert a felkészülé-
sembe ez illeszkedett bele a legjob-
ban. Szívesen jövök máskor is.

Az idei Decathlon-futóverseny 
talán még nagyobb siker volt, 
mint a tavalyi, s már ki is adták a 
jelszót: Jövőre veled ugyanitt!

Temesi László

JÓL TEMPÓZOTT A TEMPO
Remélik, hogy felélénkítik a női kézilabdázás iránti érdeklődést 

MAROSI ÁDÁM NYERT 10 KILOMÉTEREN
Decathlon-futóverseny népes mezőnnyel
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�Egy jó ügyért futottak több százan a Nagykőrösi úti nagybani piacon, illetve a környékén május 
18-án. A felnőtteken kívül rengeteg gyerek is indult a Decathlon-futóversenyen, s amikor túlju-
tottak az általuk választott távokon, nem rohantak haza a szüleikkel, még órákig a helyszínen 

szórakoztak a különféle programokon. S lehet, hogy még sportágat is választottak…

�A tavasszal befejeződött női kézilabda másodosztályú bajnokság zárása után első helyezettként 
jutott fel a második vonalba, az NB I/B-be a Tempo Kézilabda SE női csapata. Az egyesület 
elnökét, Német Esztert kérdeztük a siker titkáról. Ő egyben a csapat egyik játékosa is.

Száznál is többen túráztak 
 

A Pestszentlőrinci kerékpáros és gyalogos túrán rajthoz állhatott bárki, aki egészségesen 
akarta tölteni a szabadidejét. Az idén május 26-án randevúztak egymással a vállalkozó 
szelleműek a Május 1. téren. 

 
A kerékpáros és gyalogos körtúra kitalálója, főszervezője, Ladoniczki Ferenc, a Fezo Sport Turistaegyesület 
elnöke elégedetten nézhetett végig az „alkotásán”.

– Mivel már hetedszer csinálom a segítőimmel,  elmondhatom, hogy nem érhet különösebb meglepetés, 
legföljebb az időjárás szólhatott volna közbe. Ez most mellénk állt, s örülök annak, hogy ismét száznál többen 
jöttek el, hogy guruljanak és gyalogoljanak.

Ladoniczki Ferenc azt is elmondta, hogy a gyalogszerrel próbázókra 12 kilométer vár a kijelölt útvona-
lon, a kerekesek azonban akár válogathatnak is attól függően, hogy amatőr bringásnak tartják magukat vagy 
„profinak”.

– Az előbbiek inkább a 11 kilométert választják. Azoknak, akik úgy döntenek, hogy az 55-öt, netán a 74-et 
teljesítik, felkészültnek kell lenniük.

Ezt támasztotta alá az a fiatalember, aki a távot befejezve arra várt, hogy igazolják és elismerjék neki a telje-
sítést. Németh Viktorról akár azt is hihettük volna, hogy az éppen zajló olasz körversenyről ugrott át Lőrincre, 
olyan profi öltözékben teljesítette a 74 kilométert.

– Amatőr kerekes vagyok, de azért igyekszem a profik felé… – mondta a fiatalember, akinek ez a túra csak 
egy állomás volt az idei nagy célja felé.

Megtudtuk ugyanis, hogy júliusban rajthoz áll az olaszországi Dolomit-maratonon, s ezzel a kerekezéssel 
is arra készült. A százezreket érő kerékpárja mellett nem egy gyermekbicikli is „parkolt”, jelezve a lőrinci kör 
lényegét, amit a főszervező a legfontosabbnak tart.

– A lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát. Nyeregben is, cipőtalpon is…  
A körtúrára kilátogatott Ughy Attila polgármester és Kőszegi János önkormányzati képviselő is.

DIÁKOLIMPIKONOK A PÓDIUMON
A hagyományoknak megfelelően az idén is a Kondor Béla Közösségi Házban rendezték 
meg azt a díjkiosztó ünnepséget, amelynek keretében a lassan elköszönő tanév legjobb 
kerületi diákolimpikonjait köszöntötték, ismerték el. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Vasárnap, június 2-án hatodik alkalommal rendezték már meg azt a 
kerékpáros felvonulást, amelyik nem a győzelemről szól, hanem az 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika (a Bókay-klinika) támogatásáról. A 

segítő szándék ismét megnyilvánult, hiszen a 10 kilométeres jótékonysági 
kerékpározáson csaknem hétszázan szálltak nyeregbe.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

HÉTSZÁZAN A NYEREGBEN
Ismét megnyilvánult a segítő szándék 
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Ragaszkodik a XVIII. kerülethez 
Róthné Major Klára, aki 1985-
ben tanítói és ének-zene tanári 
diplomával érkezett Pestlőrinc-
re, az akkor még Kondor Béla, 
ma már Csontváry Kosztka Ti-
vadar nevét viselő általános is-
kolába.

– Miskolcról érkeztem, Nyír-
egyházán végeztem a tanulmá-
nyaimat, de nekem már a főis-
kolán határozott szándékom volt 
Budapestre költözni. Mivel na-
gyon magas tanulói létszámmal 
működtek az iskolák, a Kondor-
ban például g és f osztály is volt, 
folyamatosan szükség volt taná-
rokra. Jelentkeztem az iskolába, 

dolgozni kezdtem, közben pedig 
nagyon megszerettem a kerületet, 
úgyhogy a férjemmel ide is köl-
töztünk, nagyon sokáig itt éltünk.

AZ ALAPÍTÓ
A tanári-tanítói munkát azon-
ban néhány év múlva felváltotta 
a tánc oktatása. 

– Akkoriban kezdett ismertté 
válni Magyarországon a jazzbal-
ett, amit Jeszenszky Endre dolgo-
zott ki – folytatta Róthné Major 
Klára. – Ebbe a mozgásformába 
én is azonnal beleszerettem, jár-
tam erre a kurzusra, majd tánc-
pedagógusi képesítést szereztem 
a Táncpedagógusok Országos 
Szövetsége által indított modern-
tánc-pedagógus képzőben. 

A Kondor igazgatója tudott 
a fiatal kolléga ambíciójáról, ő 
kezdeményezte, hogy rendszeres 
kurzust indítson az iskolában, 
amely egyébként a mai napig 
helyet ad az időközben létrejö-

vő táncegyesületnek. Az iskolai 
kurzus ugyanis hamar kinőtte 
magát.

– Komoly érdeklődés támadt 
a modern táncok iránt a kilenc-
venes évek elején – emlékezett 
vissza a táncpedagógus. – A gye-
rekek tanultak, versenyezni kezd-
tek, sikereket értünk el, és egyszer 
csak azt vettem észre, hogy ez a 
kihívásokkal teli, nagyon kreatív 
munka örömet szerez. Belevág-
tam, egyesületet alapítottam.

A Kropf Táncművészeti Is-
kola, illetve jogutódja, a Kolibri 
Táncegyesület azzal a szándék-
kal jött létre, hogy lehetőséget 

adjon a kerületi gyerekeknek a 
modern táncok megismerésére, 
de mára jóval túlnőtt a határain. 
Az egyesületből kiváló táncosok, 
koreográfusok kerültek a pályára.

AMERIKÁBÓL JÖTT
A tavalyi jubileum után a Kolibri 
alapítója úgy döntött, új utakat 
keres magának, és meglehetősen 
messzire utazott ezért.

– New Yorkban jártam. A kö-
zelmúltban megismerkedtem egy 
új mozgásformával, amit angolul 
Antigravity Fitness/Yogának ne-
veznek. Az antigravitációs fitnesz 
egy speciális anyagban végzett, 
különleges mozgásforma, mely al-
kalmas arra, hogy karbantartsa a 
gerinc melletti izmokat, a test váz-
izmait, így nagy hatékonysággal se-
gít a gerinc- és egyéb mozgásszervi 
problémák megelőzésében, illetve 
a regenerálásban. New Yorkban ezt 
tanultam, instruktori végzettséget 
szereztem, és elkezdtem vele itthon 
foglalkozni. A Kondor Béla Közös-
ségi Ház ad nekünk otthont, ahova 
a város más pontjairól is jönnek 
érdeklődők, hogy részt vegyenek a 
kurzusokon.

A kérdésre, hogy mindezzel 
új szakasz kezdődött-e az életé-
ben, Róthné Major Klára egyér-
telmű igennel felelt.

– Én híve vagyok a folyamatos 
tanulásnak, önképzésnek, önfej-
lesztésnek. Ez egy új terület, az 
egyesület irányítását átadtam egy 
nagyon tehetséges tanítványom-
nak, és amellett, hogy továbbra is 
segítem a Kolibri munkáját, ebben 
látom a jövőmet.

PORTRÉ „Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületért” díjat kapott Róthné Major Klára táncpedagógus

Pontosan 55 évvel ezelőtt, 
1964-ben szerzett a családfő 
szakmunkás- bizonyítványt. A 
szomszédos Kispest egyik ipari 
iskolájában volt cipésztanuló, 
annak ellenére, hogy eredetileg 
finommechanikai műszerész 
szeretett volna lenni. Hamar rá-
jött, hogy ehhez nincs kézügyes-
sége, de érdekes, hogy a cipész-
séghez volt…

– Már az első évben sikere-
ket értem el, és díjat nyert egy 
magam készítette gyereklábbeli 
– meséli idősebb Balázs Gyula 
a havanna-lakótelepi kis műhe-
lyében, ahol a fia éppen talpal, 
a menye pedig bizsuékszereket 
rakosgat. – A következő évben 
egy országos cipésztanuló-ver-
senyen harmadik helyezést ér-
tem el, ami azt bizonyította, 
hogy kezdtem érezni a szakma 
szépségeit. 1975-ben tettem le 
a mestervizsgát. Bevallom, már 
fiatalon megszerettem ezt a mes-
terséget, hiszen nemcsak javí-

tásokkal foglalkoztam, hanem 
cipőkészítéssel is, ami komoly 
kreatív munka. 

Szorgalmának és az országos 
versenyen elért eredményének 
meg is lett a jutalma, ugyanis hó-
napokkal hamarabb szabadult fel, 
kapta meg a szakmunkás- bizo-
nyítványt, mint az osztálytársai. 
Ezzel pénzkeresővé is vált – ak-
koriban még jól meg lehetett élni 
ebből a szakmából. 

– Sokan jöttek hozzám mé-
retre új cipőt készíttetni – foly-
tatja –, ami nem volt gond az 
embereknek. A kínai dömpin-
gáru azonban megölte ezt az 
iparágat. Ma már tízszer meg-
gondolják, hogy drága cipőt 
vegyenek-e, az olcsóbbat, az 
agyonstrapáltat is inkább javít-
tatják, mint hogy újra cseréljék. 
Nem győzzük munkával, ennek 
ellenére nem szívesen küldök el 
senkit. A talpalás, sarkalás, ra-
gasztás, foltozás mindennapos 
tevékenységünk, és ne gondolja, 

hogy csak az idősek jönnek hoz-
zánk, hanem egyre több fiatal is. 
Még szerencse, hogy a fiam is 
beszállt az üzletbe, amit már in-
kább ő visz.

– Óhatatlanul kitanultam ezt a 
szakmát, annyit jártam be apuhoz 
a műhelybe – veszi át a szót ifjabb 
Balázs Gyula, akinek a lánytestvé-
re is ért a lábbelikhez, csak ő nem 
műveli ezt a szakmát. – Odahaza 
is rendszeresen segítettem neki. 
Meg aztán anyutól is sokat tanul-
tam, aki cipőfelsőrész-készítő, bár 
az egy külön szakma, nem is fűlik 
hozzá igazán a fogam…

– S a kulcsmásoláshoz, késé-
lezéshez? – teszem fel a kérdést, 
mert a műhelyben e tevékenysé-
gekhez való gépeket, berendezé-
seket, szerszámokat fedezek fel. 
Hamar jön a válasz:

– Ma már nehéz csak cipő-
javításból megélni, pedig szinte 
alig van utánpótlás, mintha már 
nem is tanulnák ezt a szakmát. 
Ezért úgy gondoltuk, kibővítjük 

a tevékenységi körünket és több 
lábra állunk. Elhatároztuk, hogy 
kulcsmásolással, késélezéssel is 
foglalkozunk. Ez persze újabb be-
ruházással, költségekkel járt, de 
talán megérte. Ezeket a munkákat 
inkább én végzem. A feleségem, 
Csilla is ebben a kis műhelyben 
dolgozik, saját készítésű ékszere-
ket kínál féldrágakövekből. 

 – Hiába, no, „egy lábon” 
már nagyon nehéz volna meg-
állnunk… – nyugtázza az idős 
mester.  

Temesi László

ÚJ HIVATÁS NEW YORKBÓL
Nagyot dobott a Kolibri Táncegyesület alapítója

LŐRINCI CIPÉSZDINASZTIA
Balázs Gyuláék több lábon állnak…

Az állam is elismerte

Róthné Major Klára mű-
vészeti és művészetpeda-
gógiai munkásságát a 
szakmai szervezetek és az 
állam is kitüntetéssel ismer-
te el. 2006-ban vehette át a 
Magyar Köztársaság Bronz 
Érdemkeresztjét, egy évvel 
később pedig táncpedagó-
gusi nívódíjat kapott. 

Iskolás kapcsolat

Az idős „Csoszogi”, Balázs Gyula földmű-
ves családból származik a Balaton kör-
nyékéről, szülei küldték a fővárosba, hogy 
tanuljon valami „menő” szakmát. A pesti 
rokonság segítette elképzelése megvaló-
sításában, hogy cipész legyen. Szakmájá-
nak köszönheti a feleségét, a filigrán atlétát, 
Zsuzsannát, akit a tanműhelyben ismert 
meg, s akitől lánya és fia – s ezzel egyben 
egy lőrinci cipészdinasztia – született… 
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�Túl a hetvenen is a cipők megmentője idősebb Balázs Gyula, aki évtizedek óta áll a kaptafánál, 
de a felesége és a fia is ebből a mesterségből él. Ahhoz azonban, hogy ne legyenek anyagi 
gondjaik, több lábon kell állniuk…   

�Tavaly ünnepelte saját táncegyüttese megalapításának 25. évfordu-
lóját Róthné Major Klára táncpedagógus. Megpihenhetne az elért 
eredményekre visszatekintve, de nem ezt teszi: nemrég tért haza 

New Yorkból, ahol antigravitációs fitnesz/jóga instruktori képesítést szer-
zett. A jövőjét ebben látja.


