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A rePÜlés esély

Jelentős gazdasági lehetőségeik vannak 
a liszt Ferenc repülőtér környékén lévő 
településeknek. ezeket teljes mérték-
ben ki lehet használni az airled pro-
jekt révén. az airled a Central europe 
Program keretében az európai unió 
és Magyarország társfinanszírozásával 
megvalósuló projekt, amelyben a Xviii. 
kerület vezető partnerként működik 
közre. 

rAngos elismerés

Kivételes, hogy az igazolt Magyar sza-
badságharcos világszövetség „házhoz 
szállítja” a kitüntetését. Május 31-én 
Kucsák lászló alpolgármester vehette 
át így a hűség a hazához érdemrend 
nagykeresztjét az 56-os szervezettől. 
a ceremónia szokott rendjét március 
25-én megzavarta a rendkívüli időjárás, 
amely miatt sokan nem tudtak részt 
venni az eseményen. 

értsÜnK szót! 

Zacher Gábor, a Péterfy sándor utcai 
Kórház toxikológiai osztályának veze-
tője május 30-án délelőtt a diákokkal 
beszélgetett a vörösmarty iskolában, 
délután pedig a szülőknek tartott elő-
adást a miértek címmel a Kondor béla 
Közösségi házban. zacher Gábor igye-
kezett olyan praktikus tanácsokat adni, 
amelyekkel a szülők és a gyermekek 
könnyebben érthetik meg egymást.

mArAd A Pler

Kétéves együttműködést követően közös 
megegyezéssel elváltak az FtC és a 
Pler férfi kézilabda-szakosztályának 
az útjai. az FtC a saját utánpótlás 
csapatával az nb i/b-ben indul, míg a 
Pler az élvonalban képviseli a fővá-
rost. a lőrinciek a megszokott szakmai 
alázattal folytatják a munkát. a köz-
pontjuk változatlanul Pestszentlőrinc-
Pestszentimre lesz.

döme 50 éves

A Pestszentimrén élő détári lajost 
világszerte ismerik és szeretik. alap-
embere volt az 1980-as évek világverő 
magyar labdarúgó válogatottjának, ő 
a magyar foci eddigi utolsó világklasz-
szisa, egyben ő szerezte a magyar 
labdarúgás utolsó világbajnoki gólját is. 
Középpályás létére rendkívül gólerős 
volt, ugyanakkor irányítani is zseniáli-
san tudott. 

4. oldal 11. oldal 15. oldal 16. oldal2. oldal

� egy ágyú dör-
gésére kaphat-
ták fel a fejüket 

június 8-án délután 
a pestszentimreiek. 
a második alkalommal 
megrendezett vasvári 
Pál napok tavalyinál is 
gazdagabb programjá-
ban egy gyalog- és egy 
huszárezred is össze-
csapott egymással.

KeréKgyártó györgy  

− Az imitált harci jelenetben 
egy gyalog- és egy huszárezred 
összecsapását, konkrétabban 
egy ágyú elfoglalását mutatták 
be a Honvéd zrínyi sportegye-
sület hagyományőrzői, akik 
egyébként hivatásos katonák. 
A rekonstrukció nem teljesen 
pontos, de a források alapján 
ilyen küzdelem folyhatott a 
Vasvári vezette erdélyi harcban 
is – mondta el Tóth Kálmán, a 
Vasvári Pál Polgári egyesület 
elnöke, aki azt is elárulta, hogy 
a koreográfia kimondottan erre 
az alkalomra, a Vasvári Pál na-
pok programjába készült. 

erdélyi 
GyÖKereK
A Lőrinci sportkastély mellet-
ti parkban idén június 7–8-án 
megrendezett fesztivál ötlete az 
erdélyi Kalotaszegen született. 
Péntek László, Körösfő alpol-
gármestere és Vasvári életének 
lelkes kutatója néhány évvel ez-
előtt saját településén – a helyi 
reformátusok szokása szerint – 
kopjafát állított az 1848-as hős 
emlékére. A további munkától 
az sem vette el a kedvét, hogy 
összesen 38 alkalommal kellett 
ezért bíróságon megütköznie a 
román hatóságokkal: fejébe vet-
te, hogy Budapesten is állíttat 
egy mementót. Az ajándékba 
hozott kopjafát a pestszentimrei 
reformátusok fogadták be, és 
innen már rövid út vezetett az 
imrei illetőségű Vasvári Pál 

Polgári egyesület megalakulá-
sáig. A civil szervezetet két cél 
vezérli: évről évre megrendezni 
a Vasvári Pál napokat és elérni, 
hogy a márciusi ifjú végre szob-
rot is kapjon Magyarországon.

bővÜlt 
a GyűJteMény
Péntek László a Vasvári-ku-
tatást a kolozsvári magyar 
nyelvű napilap kalotaszegi tu-
dósítójaként kezdte. Cikkeire 
sokan jelentkeztek azzal, hogy 
Vasvárival kapcsolatos doku-
mentumok vannak a birtokuk-
ban. ezekből állt össze hama-
rosan az a gazdag gyűjtemény, 
amelyből Körösfőn berendezte 
a Vasvári-emlékszobát. Az ott 
őrzött dokumentumok máso-
latait állította most ki a fesz-

tiválon az egyesület sátrában. 
    − ez itt egy újdonság – mu-
tatott egy fotóra. – Kun Ferenc, 
a Rákóczi szövetség tagja ado-
mányozta a gyűjteménynek. Az 
a pillanat látható rajta, amikor 
1927. március 27-én Prohászka 
Ottokár püspök felavatja a 
nemzeti Múzeum lépcsőjénél a 
Vasvári-emléktáblát.

Péntek László és az egyesület 
vendége volt a fesztiválon Okos 
Márton kalotaszentkirályi új-
ságíró, akinek nevét az 1989-es 
erdélyi falurombolások elleni til-
takozások szószólójaként ismer-
hette meg a szélesebb közönség, 
és akinek előadási, munkái Ma-
gyarországon is ismertek. Okos 
Márton a Vasvári-kutatás egyik 
fontos segítője.
− Csináljuk meg itt! – dob-
ta fel az ötletet a tusnádfürdői 

gyöngyvirág néptáncegyüttes 
egyik tagja, és a Toborzó boro-
zó elé vonult társai egyszerre 
bólintottak rá. A székely csapat-
nak nem kedvezett az időjárás: 
a szombat délutáni első vihar-
riasztás az ő műsoruk közepén 
érkezett meg. ez azonban nem 
okozott gondot nekik, a műsort 
a kocsmasátor előtt adták elő a 
Tébláb csatlakozó tagjaival és a 
felkért nézőkkel együtt.

nem sokkal később, 17.40-kor 
a katasztrófavédelem minden bu-
dapesti szabadtéri rendezvényt 
leállított, így a toborzófesztivál 
is kénytelen volt beköltözni a 
sportkastélyba. Az áttelepülés 
kissé bizonytalan időszakában is 
folyt a tánc a sátrak között, ame-
lyek tovább kínálták az igényes 
kézműves termékeket, a testvér-
városok bemutatkozó anyagát, 

ételt-italt, állatsimogatót, játéko-
kat és sok egyebet. 

A színpadi műsorok tehát 
– ha némi késéssel is – az épü-
letben folytak tovább. A vihar-
veszély elmúltával estére pedig a 
közönség a délutáninál nagyobb 
létszámban tért vissza a rendez-
vény helyszínére, ahol könnyű-
zenei koncerttel zárult a feszti-
vál programja.

A vasvári Pál 
Polgári egyesületet 
két cél vezérli: évről 
évre megrendezni a 
vasvári Pál napokat 
és elérni, hogy a 
márciusi ifjú végre 
szobrot is kapjon 
magyarországon.



Folytatás a 3. oldalon

trianon 
tanulsága
Június 4-e nemcsak a 
történelemben, hanem 
a lelkekben is kitörölhe-
tetlen dátum. A 93 éve 
aláírt trianoni békedik-
tátum tanulsága, hogy 
a magyarság csak 
összefogva maradhat 
erős nemzet. A nemzeti 
összetartozás napjához 
kapcsolódva több meg-
emlékezést is tartottak a 
kerületben.

a hargita téri Fadrusz-
keresztnél június 4-én 
tartott megemlékezésen 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere 
úgy fogalmazott, hogy ezen a 
napon a történelem egy sötét 
fejezetére emlékezünk, de tri-
anon emlékének ápolása és 
továbbadása gyermekeinknek 
kapaszkodót ad a jövőjükhöz.
az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni paktum következté-
ben Magyarország területé-
nek mintegy a kétharmadát, 
lakosságának pedig több 
mint a felét veszítette el.
– ezen a napon valamennyien 
egy mély, vágott, tépett, vér-
ző és behegedni képtelen seb 
okán emlékezünk – mondta 
ughy attila. – trianon arról 
szól, hogy van-e az ember-
nek lelkiismerete, és ha van, 
akkor mihez kezd, amikor az 
megszólal. ez a szerződés 
kitörölhetetlen, feldolgozha-
tatlan, megemészthetetlen 
nyomot hagyott Közép-euró-
pa nemzeteinek a lelkében.
trianon évtizedek óta befo-
lyásolja a régió történelmét és 
politikai eseményeit.
– éppen ezért elemi ér-
dekünk, hogy a nemzeti 
emlékezéssel, a nemzeti 
összetartozás fontosságának 
hangsúlyozásával elősegítsük 
a tragédia megértését és 
feldolgozását – zárta ünnepi 
beszédét a polgármester. 
a megemlékezésen az önkor-
mányzat és a civil szerveze-
tek képviselői mellett a pártok 
küldöttei is koszorút helyez-
tek el a Fadrusz-keresztnél.

További részletek 
 az 5. oldalon

egy rövid ideig úgy érezhették a pestszentimreiek, mintha maga vasvári lovagolt volna be településükre

vasvári Pál napok második alkalommal a sportkastélynál

ágyúszó imrén
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,

Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban

PusKás attila   

Az airLeD a Central europe 
Program keretében az európai 
Unió és Magyarország társfi-
nanszírozásával megvalósuló 
projekt, amelyben a XVIII. 
kerület vezető partnerként 
működik közre. A projekt-
ben kerületünk mellett há-
rom európai régió – a lengyel 
Mazóvia tartomány, az olasz 
emilia-Romagna tartomány 
és a szlovén gorenjska régió – 
vesz részt.  

Kedvező 
hatásoK
A Liszt Ferenc nemzetközi 
Repülőtér Magyarország és a 
Kárpát-medence legforgalma-
sabb légikikötője, s jövőbeni 
szerepkörére a környező or-
szágok repülőtéri fejlesztései is 
kedvező hatással lesznek. 

A budapesti repülőtér első-
sorban a XVIII. kerületre és 
Vecsés városára van közvet-
len gazdasági hatással, de a X. 
és a XVII. kerület, valamint 
ecser, gyál és Üllő települések 
is érintettek. ezeken a telepü-
léseken az elmúlt időszakban 
több jelentős fejlesztés való-
sult meg, ugyanakkor számos 
konkrét fejlesztés megvaló-
sítása leállt, elakadt, illetve a 
tervezőasztalon maradt. 

Lévai István Zoltán al-
polgármester az airLeD 

projekt június 5-i sajtó-
tájékoztatóján elmond-
ta, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimrének minden 
eszközzel hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy a reptér és annak 
közvetlen vonzáskörzete fej-
lődjön.

– A kerület a partneri kör 
bővítésében is vezető szerepet 
vállal. Igyekszünk megszólíta-
ni olyan cégeket, vállalatokat, 
amelyek bekapcsolódhatnak 
a projektbe. Több olyan van 
köztük, amely rendelkezik 
nagyobb, fejlesztésre alkalmas 
területtel a XVIII. kerületben 
a reptér közvetlen közelében – 
mondta az alpolgármester.

MunKahelyeKet 
tereMt
A XVIII. kerületnek mint az 
airLeD program vezető part-
nerének – egyben az érintettek 
közül a legnagyobb település-
nek – bőven van tennivalója. 

– eddig a kerület kevésbé 
tudta kihasználni a repülőtér 
közelségét. A projekt ugyan 
nem konkrét beruházásokat 
jelent, de nagyon fontos, mert 
további fejlesztések alapja 
lehet – mondta az alpolgár-
mester. – Fontos, hogy olyan 
fejlesztések valósuljanak majd 
meg, amelyek munkahelyeket 
teremtenek a repülőteret öve-
ző településeken, így a kerüle-
tünkben élők számára is.

Hunyadi István városigaz-

gató hozzátette: az airLeD 
projekt kapcsán tanulmá-
nyozzák, hogy a Liszt Ferenc 
repülőtérhez hasonló vagy na-
gyobb repterek mellett milyen 
iparágak, szolgáltatások jelen-
nek meg. 

– eddig is történtek már 
fejlesztések, a legnagyobb a 
ferihegyi utasfogadó csarnok, 
a skycourt volt, de Vecsésen 
is épült szálloda és bevásár-
lóközpont, ami közvetlenül 
szolgálja a turizmust.

Partnerek a 
fejlesztésekhez
Kitűnő lehetőségeket kínál az airLED projekt 

� Jelentős gazdasági lehetőségeik vannak a 
liszt Ferenc repülőtér környékén lévő tele-
püléseknek. ezeket teljes mértékben ki lehet 

használni az airled projekt keretében, amelynek 
célja a repülőterek vonzáskörzetének gazdasági 
fejlesztése. 

lévai istván zoltán alpolgármester hangsúlyozta, hogy a cégek, a vállalatok bevonásával lehet sikeres a projekt

Bőven van gazdasági potenciál a reptér környéki településeken
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Az InFRAsTRUKTúRA 
FejLeszTÉsÉÉRT
A tervek szerint még ebben az évben meg-
kezdődik a liszt Ferenc repülőtérhez vezető 
gyorsforgalmi út Felsőcsatári úti csomópontjá-
nak átalakítása. 

A rövid távú fejlesztési tervekben az útburkolat cseréje és 
egyes pályaszakaszok egybenyitása is szerepel. A repülő-
térhez kötődő közúti infrastruktúra fejlesztésével kapcso-
latos tervekről Szarvas Gábor, a Budapest Airport (BA) 
közösségi kapcsolatokért, környezetvédelemért és műkö-
désbiztonságért felelős igazgatója számolt be a BA kon-
zultációs bizottságának május 30-i tanácskozásán. 

– A csomópont átalakítását a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) már betervezte az idei költségvetésébe 
– mondta szarvas gábor, aki a tanácskozásra meghívott 
vendégek, a repülőtér környezetében lévő fővárosi kerü-
letek – köztük Pestszentlőrinc-Pestszentimre –, illetve 
települések képviselőivel egyetértésben úgy véli, hogy to-
vábbra is közösen kell fellépni a repülőtérhez vezető köz-
utak fejlesztéséért. 

Lévai István Zoltán alpolgármester a tanácskozáson 
elmondta, hogy a kerület vezetősége minden olyan kez-
deményezéssel egyetért, amely a repülőtér környezetének 
fejlesztését szolgálja. ez közös érdek az érintett kerületek-
kel és településekkel.

Az alpolgármester a repülőtér megközelítésével kap-
csolatos fejlesztésekről szólva megemlítette a közösségi 
közlekedés javításának a szükségességét: 

– sikerült egyeztetnünk Vitézy Dáviddal, a BKK ve-
zérigazgatójával, aki nyitott egy olyan megbeszélésre, 
amelyen minden résztvevő elmondhatja az ötleteit, az 
elképzeléseit.

Lévai István zoltán úgy véli, hogy minden lehetséges 
partnert be kell vonni a repülőterek környezetének fej-
lesztésére irányuló európai uniós airLeD projektbe is, 
amely Budapesten a kerület kezdeményezésére és vezeté-
sével valósul meg. 

➜ P. a.
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3KözéletA tánc és a zene nyelvén mondták el: sokfélék, de egyek vagyunk

� a tánc egyetemes nyelv. ezért tökéletesen 
alkalmasnak bizonyult arra, hogy 
segítségével a vasvári Pál napok fellépői 

megidézzék 1848 európájának átfogó szellemiségét.

− Bízom abban, hogy az az üzenet, amely 1848-ban a magyarokat 
és egész európát megszólította, nekünk is szól – mondta megnyitó 
beszédében a sportkastélyban Lévai István Zoltán alpolgármester a 
Vasvári Pál napok  „nulladik napi” rendezvényén.

Az alpolgármester szavai egybecsengtek a szervező Vasvári Pál 
Polgári egyesület szándékával. Mint arról Bauer Ferenc, az esemény 
főszervezője korábban tájékoztatta a Városképet, a cél az idei tema-
tika összeállításában az volt, hogy valamiképpen újrafogalmazzák 
azt az egész európát átható szellemiséget, amely egyszerre mozgatta 
az 1848-as forradalmakat. ennek lehetőségét a tánc egyetemes nyel-
vében találták meg, ami azért is volt szerencsés választás, mert a 

tánc az örömmel együtt mindig kifejezi a szabadság iránti vágyat is. 
ezért érkeztek táncprodukciókkal a lengyel, bajor, kalotaszegi, szé-
kely testvérvárosok, illetve a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskolának 
az est házigazdai feladatkörét vállaló csoportja.

− számunkra nagyon fontos ezen a rendezvényen, hogy egy 
színpadon vagyunk a körösfői és a tusnádfürdői testvérvárosok csa-
patával, amelyekkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. A produkci-
ónkban van néhány elem, amely kifejezetten nekik szól – árulta el 
Vörös Árpád. 

A néptáncpedagógus azt is elmondta, hogy a táncnak azért is 
van helye ezen az estén, mert az – elsősorban a paraszti kultúrában 
– még mindig őrzi az 1848-as forradalom emlékét.

− A Kossuth nevéhez fűződő dalokat, táncokat nyilván a széle-
sebb közönség is ismeri. Érdekességként említem, hogy gömörben 
fennmaradt a Vasvári-verbunk is. Vasvári ugyanis verbuvált a ke-
let-felvidéki településeken. A források szerint rendkívül szép ember 
volt, ráadásul nagyon intelligensen beszélt, így nemcsak a nőket 

vonzotta, hanem a férfiakat is. Könnyű dolga volt a verbuválással, 
az emberek mentek utána. nem csoda, ha alakját megőrizte az em-
lékezet.

A Vasvári-verbunk végül is nem a Tébáb tánccsoport, hanem 
a körösfői Rákóczi néptánccsoport programjában bukkant elő. A 
tusnádfürdői és a lengyel csoport is a népi tánckultúrából merít-
ve állított össze produkciót. A rodingiak modernebb hagyományra 
alapozva szerkesztették meg a műsorukat, ők ugyanis egy rock and 
roll csoporttal érkeztek. 

A tánc nem csak a június 7-i „nulladik nap” tematikáját formálta: 
a péntek este bemutatkozó csoportok egy-egy rövidebb változattal 
színpadra léptek a szombati fesztiválprogramban is. Tulajdonkép-
pen itt derült ki, hogy a tánc milyen összetartó erőt jelenthet. Miu-
tán ugyanis a katasztrófavédelem a közelgő vihar miatt letiltotta a 
fővárosi szabadtéri rendezvényeket, a tusnádfürdőiek a színpadon 
kívül kezdtek el táncolni, amihez a többi táncos és a közönség is 
folyamatosan csatlakozott. 

Verbunk is őrzi 
VasVári emlékét

Testvérvárosok tánccsoportjai is felléptek a toborzófesztiválon
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Felavatták 
az új irodát 
Központi helyre, az Üllői út 489-es 
szám alá költözött a Jobbik Xviii. ke-
rületi szervezete. Az új irodát június 
6-án avatták fel, a telt házas klubesten 
hartaházi miklós, a mozgalom kerületi 
elnöke köszöntötte a megjelenteket. 

– Az MszP-s városvezetés 2009-ben eléggé el-
dugott helyen, Pestszentimrén adott nekünk 
irodát. A 2010-es önkormányzati választások 
után az új, fideszes vezetéstől kértük, hogy egy 
frekventáltabb helyen biztosítsanak számunkra 
irodát – mondta Hartaházi Miklós. 

A korábban többek között autószalonként és 
nyomdamúzeumként működő helyiséget a fel-
újítás után a jobbik kerületi tagjai és a politikai 
szervezet támogatói rendezték be. 

– szándékunk szerint sikerült olcsón, de 
megfelelő színvonalon berendezkednünk, kö-
szönhetően szimpatizánsaink önzetlen segít-
ségének. Az összefogás eredményeképpen egy 
olyan irodát tudtunk megnyitni, amilyet meg-
álmodtunk.

A jobbik kerületi szervezete az új irodát 
valódi közösségi hellyé szeretné tenni, progra-
mok szervezésével, neves közéleti személyiségek 
és művészek meghívásával. A megnyitó esten 
Hartaházi Miklós úgy fogalmazott: bízik abban, 
hogy a kerületi nemzeti oldal bázisa olyan hely 
lesz, ahol a szimpatizánsok beszélgethetnek, fel-
töltődhetnek, tanulhatnak, és az itt megszerzett 
tudást a nemzet szolgálatába állíthatják. Az iro-
da hivatalos ügyfélfogadási ideje szerdán 9-től 
11, pénteken 17-től 19 óráig tart.

A megnyitó meghívott előadója Szilágyi 
György országgyűlési képviselő volt, aki a job-
bik jövő évi országgyűlési választási esélyeiről 
szólva elmondta, hogy az ellenzék számára ked-
vezőtlennek tűnő új választási törvény ellenére 
van esélyük a parlamenti mandátum megszer-
zésére több egyéni választói körzetben is.

➜ P. a.

Összeadódó 
sérelmek
lengyel lászló szerint az összefogás 
hiánya ellenére van esélyük a jövő évi 
választásokon az ellenzéki pártoknak, 
de tudomásul kell venni, hogy a győz-
tesnek egy továbbra is nagyon rossz 
gazdasági helyzetben lévő országot 
kell kormányoznia. A közgazdász-po-
litológus többek között erről beszélt a 
Bal18 Közéleti Kávézó május 30-i fóru-
mán.

– Aki megnyeri a választásokat, annak szembe 
kell néznie azzal, hogy gazdaságilag egy hely-
ben áll az ország – mondta Lengyel László. – 
Hiányoznak az érdemi beruházások, nincsenek 
építkezések, nincs munka.

ez utóbbi megállapítása kapcsán Lengyel 
László kitért a közmunkaprogramra, amelyről 
úgy véli, a semminél jobb, ugyanakkor nem ne-
vezhető érdemi munkának, és nincs gazdaság-
élénkítő hatása sem.

– ez a program az adófizetőknek pénzkido-
bás, és furcsa módon inkább leszoktat a munká-
ról. sok helyen ugyanis vagy nincs munka, vagy 
közmunka címén hivatali feladatok elvégzésére 
alkalmazzák az érintetteket, kevesebb pénzért – 
fogalmazott a politológus. 

Lengyel László szerint tavaly október és idén 
február között – legfőképp Bajnai gordon feltű-
nése és a diáktüntetések hatására – Orbán Vik-
tor miniszterelnök egy időre sarokba szorult.

– Akkor úgy tűnt, hogy az ellenzéknek sike-
rül fogást találnia rajta, majd jött a rezsicsök-
kentés nevű bomba, amivel nagy erejű ütést vitt 
be a politikai ellenfeleinek. Ami miatt mégis 
bizakodhatnak a nem kormánypárti szavazók, 
az az, hogy a sok sérelem, amely az orvostársa-
dalmat, a gazdálkodókat vagy épp mostanában 
a trafiktulajdonosokat érte, a szavazófülkékben 
összeadódhat. 

➜ P. a.

A 93-as ismét 
Ferihegyig
A lakossági tiltakozás hatására Ughy 
Attila polgármester megkereste a BKK 
illetékeseit, akik ígéretet tettek, hogy 
július 15-től a régi útvonalon közleke-
dik a 93-as busz. A járat végleges ki-
alakítását szeptemberre ígéri a BKK.

„Megdöbbentő, hogy a Budapesti Közlekedési 
Központ a lakosság, illetve az önkormányzat 
véleményének a meghallgatása nélkül, önké-
nyesen változtatta meg a Ferihegy települést 
érintő járatok rendjét. A legsúlyosabban a 93-as 
busszal kapcsolatos változások érintik a helyie-
ket” – mondta a május végi képviselő-testületi 
ülésen napirend előtti felszólalásában Dömötör 
István fideszes képviselő.

A BKK korábbi döntése miatt a 93-as május 
1-jétől nem megy el Ferihegyig. Így az ott élők 
csak átszállással, jóval hosszabb idő alatt juthat-
nak el a kerület központjába. Mindez nagyon 
megnehezíti az emberek életét, ha a nagypostán, 
a kormányhivatalban, a polgármesteri hivatal-
ban, a szakrendelőben van dolguk, vagy éppen 
a lőrinci piacon szeretnének vásárolni.

Dömötör István felkérte a polgármestert, 
hogy kezdjen tárgyalást a BKK képviselőivel. 
egyben jelezte, hogy amennyiben a közlekedési 
központ nem rendezi a 93-as ügyét, kész maga 
odaállni egy komoly demonstráció élére, de úgy 
tűnik, az utcai tiltakozásra egyelőre nem lesz 
szükség.

Ughy Attila polgármester közbenjárására 
a BKK cselekedett, s ahogy Mihálszky gábor 
tömegközlekedési divízióvezetőtől megtudtuk, 
július 15-től hétköznap és szombaton koradél-
utánig óránként egy járat a szemere térig közle-
kedik. szeptemberig pedig forgalomszámlálást 
végeznek, és a tapasztalatok alapján alakítják ki 
a végleges menetrendet. 

➜ K. gy.

Vandálok 
a játszótéren
június 3-án megdöbbentő látvány fogadta a 
gyerekeket: ismeretlen tettesek megrongálták a 
Vásáros téren lévő játszóteret. A vandálok két 
hintát leszedtek, az egyiket elvitték, a másikat 
pedig felakasztották a focikapura. A dühöngő 
egyik kerítéselemét kivágták, és a labdafogó 
hálót is levágták és ellopták.
– A károkat már helyreállítottuk, az okozott kár 
százezer forintos nagyságrendű – mondta Vada 
Gábor, a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. játszóterekért felelős munkatársa. – egy 
hinta beszerzési ára több 10 ezer forint, az új, 
speciális játszótéri kerítéselem sem olcsó, nem 
beszélve a műanyag labdafogó hálóról. Mindeh-
hez jön a helyreállítás munkadíja.

Vada gábor június 6-án délután – ekkor be-
széltünk telefonon a játszótér ügyéről – éppen 
a Kossuth téren fényképezett, ugyanis a frissen 
beültetett begóniák annyira megtetszettek vala-
kinek, hogy 16 darabot tövestül hazavitt belő-
lük. 

➜ P. a.

MozaiK Kucsák Lászlót kitüntette az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 

Az 56-os szervezet évente egy nagy ünnepség 
keretében adja át a Hűség a Hazához Érdemrend 
nagykeresztjét a bizottsága által kiválasztott 
kitüntetetteknek. A ceremónia szokott rendjét 
azonban idén március 25-én megzavarta a rend-
kívüli időjárás, amely miatt sokan nem tudtak 
részt venni az eseményen. A világszervezet ezért 
utólag, helyi ünnepség keretében adta át az elis-
merések egy részét. Kucsák László alpolgármes-
tert, országgyűlési képviselőt a városházán kö-
szöntötték május 31-én.

Az Igazolt Magyar szabadságharcos Világszö-
vetség alapításának gondolata az egyesült Álla-
mokban született. Bocskay T. József fiatalon részt 
vett a forradalmi eseményekben, majd a novem-
ber 4-ét követő megtorlás időszakában a tenge-
rentúlra emigrált. Chicagóban magyar éttermet 
nyitott, amely sikeres vállalkozóvá tette.

− Aki ismeri Bocskay T. józsefet, tudja, hogy a 
nemzeti megbékélés, az összefogás híve – mondta 
Sánta Gábor, a világszövetség alelnöke. – Mindig 
célja volt, hogy az 56-os szervezetek együttmű-
ködjenek.

− egy ilyen kitüntetés átvételekor az ember 
azokra gondol, akik előtte megkapták ezt az el-
ismerést. Tekintélyes a névsor, és hogy erre most 
az én nevem is felkerül, az bizalmat mutat irán-
tam. Mindent meg fogok tenni azért, hogy ezt 
megszolgáljam. Ugyanakkor azt is tudom, hogy 
egyedül nem érhettem volna el, amit elértem. 
Büszkeséggel tölt el, hogy most ilyen szép szám-
mal ünnepelnek velem együtt azok, akikkel rég-
óta együtt dolgozom – mondta Kucsák László a 
városházán rendezett kitüntetési ünnepségen. 

sánta gábor laudációja szerint az elismerés 
Kucsák Lászlónak a hazafias nevelésben végzett 
mintegy negyedszázados munkájáért jár – koráb-
ban tanárként és iskolaigazgatóként, később pe-
dig országgyűlési képviselőként és alpolgármes-
terként képviselte következetesen az ügyet. 

A kerületből Galgóczy Zoltán pedagógus, 
fideszes önkormányzati képviselő kapta meg idén 
ugyanezt a kitüntetést. Ő a Hadtörténeti Múze-
umban rendezett nagy ünnepségen vehette azt át 
még márciusban.

➜ Kerékgyártó györgy

negyedszázad munkáját ismerték el
Kivételesnek mondható, hogy az igazolt magyar szabadságharcos világszövetség 
„házhoz szállítja” a kitüntetését. május 31-én Kucsák lászló alpolgármester vehet-
te át így az elismerést az 56-os szervezettől.

Az önkormányzat vagyongazdálkodási és mű-
szaki irodájának környezetvédelmi csoportjától 
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az elmúlt évek-
ben nem növekedtek a kerületben a parlagfűvel 
fertőzött területek. Hogy ez a jövőben is így ma-
radjon, érdemes sorra venni, kinek mit kell ten-
nie a gyom irtása érdekében.

Az Észak-Amerikából származó parlagfű 
rendkívül elterjedt gyomnövény, amely a sínek és 
a kieső utak mentén, az elhagyott, gondozatlan 
kertekben, telkeken bukkan elő leggyakrabban. 
Kedveli a meleget és a nyári csapadékot. A súlyos 
allergiás tüneteket a virágpora okozza, ezért fon-
tos, hogy irtását még a virágzás előtt elvégezzük. 
ezzel értelemszerűen a növény további szaporo-
dását is gátolni lehet.

A kerttulajdonosoknak nem kell mélyebb bo-
tanikai ismeretekre szert tenniük, hogy tudják 
a dolgukat. A védekezést szabályozó 2008. évi 
XLVI. törvény szerint a parlagfüvet saját telken a 
virágbimbó kialakulása előtt, de legkésőbb júni-
us 30-ig kell lekaszálni, illetve kiirtani.

A törvényi előírást érdemes komolyan venni, 
mert az önkormányzatok mind határozottabban 
lépnek fel a kötelességüket elmulasztó tulajdono-
sok ellen. ez az üres, beépítetlen telkek gazdái-

ra is vonatkozik. A környezetvédelmi csoport a 
következőképp tájékoztatta lapunkat: „A gyom-
mentesítést elmulasztókkal szemben a környe-
zetvédelmi hatóság intézkedik. Amennyiben a 
helyszíni ellenőrzés (amely az eljárás eredmé-
nyessége érdekében az ügyfél közreműködése 
nélkül is elvégezhető) szabálysértést állapít meg, 
az eljáró hatóság közérdekű védekezést rendel el, 
vagy eljárási bírságot szab ki, esetleg szabálysér-
tési ügyben feljelentést tesz.”

A közérdekű védekezést a mindennapi nyelv 
kényszerkaszálásként említi. ennek költségeit a 
tulajdonosnak kell állnia.

A parlagfű elleni védekezés természetesen 
nem csupán a magántulajdonosok feladata. Az 
önkormányzati illetőségű közterületeken a Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. szak-
emberei végzik el a munkát. A kerület külsőbb 
területein a Pilisi Parkerdő zrt. és a Fővárosi 
Temetkezési Intézet zrt. gondoskodik a gyomir-
tásról. Az Üllői út és a gyömrői út melletti zöld-
területek a Fővárosi Önkormányzat kezelésébe 
tartoznak.

A környezetvédelmi csoporttól azt is megtud-
tuk, hogy a kerületben a BKV és a MÁV területe-
inek gondozása jelent továbbra is problémát.

jön a parlagfű!
Az allergén növények közül a parlagfű okozza a legtöbb kellemetlenséget. Június 
végéig kell gondoskodni a megelőzésről.



Városkép p 2013. június 12. XXII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

5KözéletA 93 éve történt trianoni tragédiára emlékeztünk a nemzeti összetartozás napján

A történelmi magyarország területének 
felszabdalásáról döntő trianoni béke-
szerződésre emlékeztek a hargita téri 
Fadrusz-keresztnél június 4-én a nemzeti 
összetartozás napján. A magyarság tör-
ténetében gyászos emlékű ez a dátum, 
és a szerződés következményei kitöröl-
hetetlenek a magyar emberek lelkéből.

Megemlékező beszédében Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere úgy 
fogalmazott, hogy ezen a napon a történelem egy 
sötét fejezetére emlékezünk, de Trianon emléké-
nek ápolása és továbbadása gyermekeink számára 
kapaszkodót ad a jövőjükhöz.

ÖrÖKre FáJó seb
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni paktum kö-
vetkeztében Magyarország területének mintegy a 
kétharmadát, lakosságának pedig több mint a fe-
lét veszítette el.

– ezen a napon valamennyien egy mély, vágott, 
tépett, vérző és behegedni képtelen seb okán em-
lékezünk – mondta Ughy Attila. – Tudnunk kell, 
hogy Trianon nem földrajzi kérdés. nem az el-
vesztett területek négyzetméterenkénti számbavé-
teléről, az elcsatolt részek lakosságának nagyságá-
ról, az előlük elzárt falvak felsorolásáról, az elvett 
vagy megmaradt erdők, mezők területéről, a tiszta 
vizű folyók számának csökkenéséről, a megmász-
hatatlan ormok, a végeláthatatlan puszták létéről, 
eltűnéséről szól. Trianon arról szól, hogy van-e az 
embernek lelkiismerete, és ha van, akkor mihez 
kezd, amikor az megszólal. ez a szerződés kitö-
rölhetetlen, feldolgozhatatlan, megemészthetetlen 
nyomot hagyott Közép-európa nemzeteinek a lel-
kében.

eMléKezni a JÖvőért
Ughy Attila arra is utalt, hogy a világtörténelem 
formálása során sokan elveszítették az érzelmei-
ket, emberiességüket és józanságukat.

– Ők azok, akik szenvtelenül, önzésből, alku-
ból vagy üzletből dolgoztak és dolgoznak a világ 
sorsán, s elvtelen és istentelen munkájukat a dip-
lomácia szóval próbálják, próbálták mentegetni. 
Azonban akinek helyén van a szíve, az tudja, hogy 

a szavak még senkit sem mentettek fel. Felmente-
ni ugyanis csak a tettek tudnak.

Trianon évtizedek óta befolyásolja közvetlenül 
vagy közvetve a régió történelmét és politikai ese-
ményeit.

– Éppen ezért elemi érdekünk, hogy a nemzeti 
emlékezéssel, a nemzeti összetartozás fontosságá-
nak hangsúlyozásával elősegítsük a tragédia meg-
értését és feldolgozását – zárta ünnepi beszédét 
a polgármester. – Mert mindig tanulunk, mert a 
szembenézés és az emlékezés révén lehetőségünk 
van bebizonyítani magunknak, hogy mi, magya-
rok, még egy ilyen sorstörés után is képesek va-
gyunk a megújulásra.

➜ Puskás attila

harmincegyen kaptak magyar állampol-
gárságot június 6-án a városháza dísz-
termében, ahol emlékezetesen szép 
ünnepség keretében lett gazdagabb és 
nagyobb lélekszámú a magyar nemzet. 
Az eskütételüket követően Ughy Atti-
la polgármester román, ukrán, szerb 
és egyiptomi állampolgárokat fogadott 
magyarrá, s átadta nekik az új okmá-
nyaikat. Az elmúlt három évben a ke-
rületben 1008-an kapták meg a magyar 
állampolgárságot.

 
„Isten hozta önöket a szent Korona alatt” – ezzel 
az emberközeli mondattal fejezte be ünnepi be-
szédét Ughy Attila, és a mondata célba ért. Olyan 
csend lett a teremben, mint a templomban…

A szavak lélekig értek, s olyan embereket 
érintettek meg, akiknek bizonyára a papíron túl 
is sokat jelent az, ha majd azt mondhatják – akár 
az állandó lakhelyükön, akár itt, Magyarorszá-
gon –, hogy igen, magyar vagyok.

Más léleKKel
Más hangulata volt ennek az ünnepségnek, mint 
bármelyiknek korábban, bármikor. Érződött, 
hogy annak a harmincegy embernek, akinek 
a tiszteletére a Himnusz, majd a szózat szólt, 
akiknek a gyönyörűségére a Prima Primissima-
díjas hegedűművész, sánta Ferenc hegedült, és a 

lánya, Beatrix zongorázott, és akiknek a tetszé-
sére kopogós csizmában ropták a néptáncot a 
színpadon, nos, azoknak valóban más volt ez a 
nap. 

Magyarok voltak ők eddig is, de most már 
hivatalból is azzá váltak, magyar papírokkal, 
magyar okmányokkal – más lélekkel. Olyan em-
berekké lettek, akikre, ahogyan a polgármester 
fogalmazott, vigyázni fogunk, akikért felelőssé-
get vállal az ország valamennyi lakosa.

erzsébet, az ezrediK
nincsenek kevesen azok, akik az elmúlt három 
évben magyarrá lettek a kerületünkben. A szá-
muk június elején meghaladta az ezret. Talán 
nem véletlen, hogy mindössze 48 órával a nem-
zeti összetartozás napja után lépte át az ezret a 
„friss magyar lelkek” száma.

Az ezredik egy erdélyi hölgy, Szabó Erzsébet, 
aki a szilágyságban, zilah városában él, de ami-
kor az őt kérdező újságíróknak felelt, rögvest 
kiderült: olyannyira magyar ő, hogy mi, sokan, 
még a nyomába sem érhetünk.

Íme, néhány mondat az általa mondottakból: 
Bízzanak és higgyenek egymásban, s bennünk 
is… ne vitatkozzanak, mert az rossz hatással van 
az erdélyi magyarokra… Közösen kell megoldani 
a dolgainkat… Van hova fordulnom: s ez az új ha-
zám… Ott érezd jól magad, ahol otthon vagy…

➜ róth ferenc

emlékezni kell, 
és továbbvinni 
trianon emlékét

eddig is 
magyarok 
voltak, de 
mostantól 
már „igaziak”
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legyen a nemzeti öntudat része!
A magyarországot szétszabdaló trianoni 
szerződésről beszélgetett Botlik József 
történésszel, egyetemi tanárral Kardos 
gábor önkormányzati képviselő a Polgá-
rok házában június 2-án. 

A nemzeti összetartozás napja alkalmából rende-
zett klubdélutánon Botlik József nemcsak Trianon 
katasztrófájáról, hanem a második világháború-
ban a Don-kanyarban elpusztult magyar kato-
nákról is megemlékezett, valamint saját történel-
mi kutatásai alapján számos, a két világháború 
közötti, illetve 1945 utáni hazai és nemzetközi 
eseményről alkotott véleményét is megosztotta az 
érdeklődőkkel.

Az estébe nyúló összejövetelt Kardos Gábor a 
családja által megőrzött, a Trianont megelőző kor-
szakot felidéző tárgyak, dokumentumok bemuta-
tásával nyitotta meg. elhozta ezenkívül a trianoni 
paktum egy hiteles példányát is, amelyből néhány 
cikkelyt fel is olvasott.

– A beszélgetés célja, emlékezés a magyar-
ság által a XX. században átélt tragédiákra, az 
áldozatokra és a hősökre, valamint arra, hogy 
közös erővel többször építettük fel Magyarorszá-
got – fogalmazott Kardos gábor. – Az emléknap 
pontosan azért emléknap, és nem a bánat napja, 
hogy a történtekből a tanulságokat levonva gon-
doljunk erre a vészterhes és rengeteg újrakez-
désben bővelkedő XX. századra, amelyben mi, 

magyarok, sok esélyt, de sok gáncsot is kaptunk.  
A magyarság történetéről, ezzel együtt a trianoni 
szerződésről is radikális nézeteket valló Botlik jó-
zsef előadásának a bevezetőjében azt is kifejtette, 
hogy mit tart az elmúlt másfél évszázad történet-
írásáról:

– Döbbenetes, hogy a magyarság történetét 
mintegy 150 éve idegenek írják, nem magyar nem-
zeti szempontból, nem magyar nemzeti érdekből.

A történész úgy véli, hogy – Magyarország-
gal ellentétben – a szomszédos országok vezetése 
mindig nemzeti érdekű külpolitikát folytatott. A 
magyar politika irányítóinak évtizedeken át nem 
volt a szomszédokéhoz hasonló nemzeti víziójuk, 
de napjaink külpolitikája sem elég erőteljes még.  

Visszatérve a trianoni szerződés és a Don-ka-
nyarban elesett magyar katonák kérdéskörére, a 
történész elmondta, hogy nem igaz az a nézet, mi-
szerint a magyar hadsereget „vágóhídra” küldték.

– ezek a katonák a hazáért és a bolsevizmus 
ellen harcoltak a Donnál. Azért harcoltak, hogy 
Magyarország megtarthassa a bécsi döntés során 
visszacsatolt területeket.

Az elmúlt évszázadnak erre a magyarságra 
nézve szomorú, de rendkívül jelentős, a nemzeti 
öntudatot erősítő történelmi eseményeire emlé-
kezve a klubesten hangfelvételről elhangzott ju-
hász gyula Trianon című verse, és felcsendült az 
Ott, ahol zúg az a négy folyó című dal is. 

➜ P. a.

KoszorúvAl emléKezteK
az ünnepi megemlékezésen Presits ta-
más színművész elmondta Márai sándor 
halotti beszéd című versét. ezt követte a 
koszorúzás, amelyen elsőként a Xviii. ke-
rület önkormányzata nevében ughy attila 
polgármester és Kucsák lászló alpolgár-
mester helyezett el koszorút a Fadrusz-
keresztnél. a Pestszentimre városrészi 
Önkormányzat nevében bauer Ferenc 
és Gönczöl andrás, a Politikai Foglyok 
országos szövetsége nevében Csürke 
Károly és Jámbor Ferenc, a Xviii. kerületi 
szlovén nemzetiségi Önkormányzat nevé-
ben Krányecz Ferenc és Karba József, a 
Fidesz Xviii. kerületi szervezete nevében 
lévai istván zoltán és dömötör istván, a 
Kereszténydemokrata néppárt nevében 
Csomó tamás és szarvas attila, a Jobbik 
nevében Makai tibor és Gyenge Károly, 
a Párbeszéd Magyarországért nevében 
Petrovai lászló koszorúzott. ugyancsak 
koszorúval emlékezett az Üde színfolt 
egyesület, a vasvári Pál Polgári Kör, az 
együtt Pestszentimréért egyesület, a zöld 
sorompó egyesület, az eötvös loránd 
Polgári Kör, a brassó utcai és a Piros 
iskola, valamint a Fidelitas Xviii. kerületi 
alapszervezete. 

a közös emlékezésen a civil szervezetek képviselői is koszorúztak 

a legifjabb állampolgárnak nagy örömmel gratulált ughy attila polgármester
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6 Lezárul egy korszak a kerület történetébenKözélet

� elfogadta a Fővá-
rosi Közgyűlés a 
képviselő-testület 

javaslatát egyes kerületi 
közterületnevek meg-
változtatására. ezzel 
lezárul egy korszak 
Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre történe-
tében.

KeréKgyártó györgy  

− Amikor az új helyi önkor-
mányzat 2010-ben megkezdte a 
munkáját, célul tűzte ki, hogy 
új korszakot nyit a kerületben. 
Azóta a pénzügyi helyzet stabi-
lizálása mellett azt is feladatá-
nak tekintette, hogy eltüntesse 
a közterületekről a baloldali 
önkényuralmi rendszerre uta-
ló neveket. ennek most jött el 
az ideje, a Fővárosi Közgyűlés 
döntésével – mondta Galgóczy 
Zoltán fideszes önkormányzati 
képviselő, fővárosi küldött arra 
a hírre reagálva, hogy a közgyű-
lés elfogadta a képviselő-testület 
által egyes kerületi közterület-
nevek megváltoztatására április 
végén beterjesztett javaslatot.

tÖrvényi 
változás
A névváltoztatásokat az előz-
mények ellenére most mégsem a 
kerület kezdeményezte. Az Or-
szággyűlés tavaly ősszel fogadta 
el azt a törvényt, amely 2013-tól 
tiltja a közterületeken az ön-
kényuralmi rendszerekre utaló 
nevek használatát. ezzel pár-

huzamosan született meg az új 
önkormányzati törvény, amely a 
fővárosi közterület-elnevezéssel 
kapcsolatos valamennyi döntést 
a közgyűlés hatáskörébe sorolja. 
Fontos kitétel azonban, hogy a 
fővárosnak ki kell kérnie és vé-
leményeznie kell a helyi önkor-
mányzatok javaslatait.

A XVIII. kerületi képvise-
lő-testület április végi ülésén 

fogadta el az ezzel kapcsolatos 
javaslattervezetet, amelyre a Fő-
városi Közgyűlés éppen egy hó-
nappal később bólintott rá.

eGy Kor eMléKei
Az önkormányzat 2011-ben ál-
lította fel a kerületi emlékhelyek 
kialakításával és a meglévő em-
lékhelyek, emlékművek, utcane-
vek felülvizsgálatával foglakozó 

munkacsoportot, amelynek fel-
adata a névváltoztatás előké-
szítése volt. A galgóczy zoltán 
vezetésével működő csoport-
nak két elismert helytörténész, 
Heilauf zsuzsanna és grünvald 
Mária, Kiss Róbert KDnP-s és 
Csabafi Róbert fideszes képvi-
selő, valamint a jobbik által de-
legált Makkai Tibor lett a tagja. 
A munkacsoport munkájában 

részt vesz Kardos gábor fideszes 
képviselő is.

− A munkacsoport az első 
pillanattól nyitottan működik. 
Az ülések nyilvánosak, és bárki 
fordulhat hozzánk javaslatokkal 
– mondta az elnök.

A szakmai csoport elsősor-
ban azokat a közterületneveket 
vizsgálta, amelyek már évek óta 
vita tárgyát képezik: a sallai, a 

Fürst sándor, a Hámán Kata-
lin, a Pataky István és a Kulich 
gyula utca nevét.

− ezek az emberek vagy részt 
vettek a Tanácsköztársaság-
ban, vagy aktív tagjai voltak a 
Horthy-rendszerben egyébként 
betiltott kommunista pártnak. 
Tevékenységük a kommunista 
diktatúra kiépítésére irányult, 
ezért a munkacsoport vélemé-
nye szerint a 2012 őszén elfo-
gadott törvény hatálya alá esik 
– vélekedett galgóczy zoltán. 
– A nevükkel együtt az elmúlt 
rendszer öröksége is eltűnik a 
közterületekről.

az úJ neveK
− A munkacsoport arra tett ja-
vaslatot a fővárosnak, hogy a 
sallai utca Cziffra györgy utca 
legyen a gilice térig, onnan a 
Méta utcáig pedig szent Lőrinc 
utca. A világhírű zongoraművész 
méltó arra, hogy közterület visel-
je a nevét. A Fürst sándor utcát 
Kiss István építészről neveznénk 
el, a Hámán Katalin utcából a je-
les első világháborús tisztre em-
lékezve szurmay tábornok utca 
lenne, a Kulich gyula utca Orbán 
Balázs néprajzkutató, a Pataky 
István utca pedig Borics Pál kő-
faragó, szobrászművész nevét vi-
selné a jövőben. Az ő munkái a 
kerületben is jól ismertek.

A közgyűlés tehát elfogad-
ta ezeket a javaslatokat. jogos 
kérdésként merült fel a képvi-
selő-testületi üléseken, hogy az 
utcanévváltozások költségekkel 
járnak, amelyeket a lakosság 
nem szívesen vállalna.

− ezeket a költségeket átvál-
lalja az állam – tájékoztatott a 
fővárosi küldött.

eltűnik a mozgalmi múlt
A főváros döntött: változik a Sallai és a Fürst Sándor utca neve
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galgóczy zoltán és Heilauf zsuzsanna már búcsút intett a mozgalmi múltnak

széles skálán mozog-
nak azoknak a civil szer-
vezeteknek az ötle-
tei, amelyek sikeresen 
pályáztak a Pestszentimre-
városközpont megújítása 
keretében meghirdetett 
miniprojektek témakörében. 
A tervek között szerepel vá-
rosfejlesztési pályázat, nyári 
koncertsorozat és csalá-
di szabadidős programok 
szervezése is.

A Pestszentimre-projekt civil pá-
lyázatának célja az, hogy a város-
rész ne csak építészeti szempontból 
újuljon meg, hanem társadalmilag 
is, amiben fontos szerepet szánnak 
a helyi közösségeknek, ezen belül 
is a civil szervezeteknek. nem tit-
kolt célja a kerület vezetőségének 
mindezzel a helyi identitás, a lo-
kálpatriotizmus erősítése.  

Figyelemfelkeltő – szökőkutat 
Pestszentimrére – címmel pályá-
zott a Pestszentimrei jövőműhely 
egyesület, amely úgy véli, hogy a 
vasútállomás forgalmával is ter-
helt nemes utca–Dózsa györgy 
út–nagykőrösi út csomópont nem 
alkalmas arra, hogy Imre közössé-
gi városközpontja legyen. Az egye-
sület tagjai úgy vélik, hogy erre a 
célra sokkal megfelelőbb volna a 
Pintér Kálmán szakrendelő előtti 
terület.

– Azért indítunk útjára június 
közepén egy ötletpályázatot, hogy 
erre a területre kész látványter-
veket kapjunk arra az esetre, ha a 

megvalósításhoz az önkormány-
zatnak sikerül valamilyen pályá-
zaton pénzt szereznie – mondta 
Teleki sándor miniprojekt-felelős. 
– A pályázaton bárki indulhat, a 
legjobb tervet díjazzuk is, és ez 
alapja lehet majd a valóságos ter-
vezésnek. egy valódi közösségi te-
ret szeretnénk, amelynek ékessége 
lehetne akár egy szökőkút is. Aki 
részt kíván venni a pályázaton, az 
már jelentkezhet az egyesületnél.

Az együtt Pestszentimréért 
egyesület (ePe) három hangver-
senyt szeretne megvalósítani a 
nyáron.

– Terveink szerint június végén, 
júliusban és augusztusban lenne 
egy-egy koncert Pestszentimre 

katolikus, illetve református temp-
lomában, valamint a baptista ima-
házban – mondta Dunavölgyiné 
Lipokatich Margit, az ePe képvi-
selője.

Az első rendezvény egy cselló-
hangverseny lenne, a következőn 
operaáriákat, míg a záróprogramon 
népdalokat hallhatna a közönség. 
A szervezők szándéka szerint a 
koncerteket közönségtalálkozó kö-
vetné, amelyen közelebbről is meg-
ismerkedhetnének az előadókkal.

sikeresen pályázott a 
ClubnetCet Internetes Ismeretter-
jesztő egyesület is, amely környe-
zetszépítési célból rajzpályázatot 
hirdetett a Pestszentimrei sport-
kastély betonkerítésének színeseb-

bé tételére. emellett újrahaszno-
sítható anyagokból elkészülne a 
„jövő Imréje” makett, és kézműves 
programokat is tarthatnak. 

A Kikelet Hagyományőrző 
egyesület tanévnyitó összné-
pi vigadalmat kíván rendezni 
Pestszentimrén, eredeti vásári 
hangulattal, kulturális programok-
kal. A Kőbányai sirály Tájfutó 
sportegyesület családi szabadidős 
sportrendezvényre, míg a szeretve 
Tanulni Közhasznú Oktatási egye-
sület a Társadalmi Integrációért a 
„napos napok” című szabadidős 
program megszervezésére készül.

miniProJeKteK
A felsoroltakkal együtt 
egyre több civil program 
várja a kerületben élőket 
imrén. ezek időpontjai 
megtalálhatók a www.
pestszentimre.hu oldalon 
a Civil pályázatok 
menüpont alatti 
rendezvénynaptárban. 
Ugyanezen az oldalon 
pályázati kiírás is van, 
mert július 31-ig lehet 
még csatlakozni. Az 
igényelhető támogatás 
minimum 200 ezer, 
maximum 3 millió forint. 
A sikeres elbírálás 
után a miniprojekteket 
augusztus 1. és 
szeptember 23. között 
kell megvalósítani.



➜ P. a.

VÁROsTeRVezÉsTŐL 
A nyÁRI KOnCeRTeKIg
Újabb nyertesek a Pestszentimre-projekt civil pályázatán

 

nyári úszótábor 
a Bókay-kertben
A Bókay-kertben lévő Park uszoda (1181 Bu-
dapest, városház u. 40.) ad otthont a város-
gazda Xviii. kerület nonprofit zrt. első úszó-
táborának. 

A szervezők a már úszni tudók mellett szívesen látják 
a kezdő, a vízzel, úszással még csak most ismerkedő 
gyerekeket is. Az úszótáborba 6–14 éves gyerekek je-
lentkezhetnek. A helyszínnek köszönhetően a tábor-
ban részt vevők a megújult strandot is felfedezhetik. A 
május 26-án megnyílt strand kibővült területtel, két új 
ivókúttal és egész nyáron zenés programokkal várja a 
pihenni, szórakozni vágyókat. 

A Városgazda-úszótábor három turnusban indul. 
Az első július 29. és augusztus 2., a második augusz-
tus 5–9. a harmadik augusztus 12–16. között lesz. A 
tábor díja 15 500 forint, ebben három étkezés (reggeli, 
ebéd és uzsonna) is benne van. A szülők munkaidejé-
hez alkalmazkodva a tábori napok 7 órától 17.30 óráig 
tartanak. A napi kétszer 45 perces úszásoktatás mellett 
szabadidős játékok, strandolás, valamint sportfoglal-
kozások – röplabda, tollaslabda, petanque – várják a 
gyerekeket. Felár ellenében teniszezni és sakkozni is 
lehet.

 A turnusokra jelentkezni Blocosz Adrienn-nél le-
het a  06-30-227-0181-es telefonszámon vagy e-mail-
ben: blocosz.adrienn@varosgazda18.hu.

➜ P. a.
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7KözéletElfogadta az elmúlt évi zárszámadást az önkormányzat képviselő-testülete

� az önkormányzat 
képviselő-testü-
lete május végi 

ülésén elfogadta az el-
múlt évi zárszámadást, 
amely szerint ismét 
sikeres esztendőn van 
túl a kerület, hiszen 
csökkent az adósság, 
miközben a takarékos-
ság nem veszélyeztet-
te a kerület működé-
sét, és a fejlesztésekre 
is jutott pénz.

sütő-nagy zsolt  

Az elmúlt két évben az önkor-
mányzat azt tartotta legfonto-
sabb feladatának, hogy szigorú 
és fegyelmezett gazdálkodással 
rendbe hozza a kerület büdzsé-
jét, amelyet 2010-ben 10 milli-
árd forintot meghaladó adós-
sággal vett át a városrész előző 
vezetésétől.

A fő számok egyértelműen 
mutatják az eredményes gaz-
dálkodást, a 2012-es évet az ön-
kormányzat jelentős többlettel 
zárta.

– Abból gazdálkodtunk, ami 

volt, nem vettünk fel újabb hite-
leket, sőt a korábbi városvezetés 
idején felvett hitelállományt is 
mérsékelni lehetett– tájékoz-
tatott Kanti Gábor gazdasági 
vezető. – Az adósságcsökkentés 
közben az a legfontosabb szem-
pont, hogy az ne veszélyeztesse a 
feladatok ellátását, és a törlesztés 
mellett fejlesztésekre is legyen 
lehetőség, amelyeket hitelfelvé-
tel helyett pályázati forrásokból 
valósítunk meg.

Mindez azért is bonyolult fel-
adat, mert minden olyan fejlesz-
tés, amely európai uniós vagy 
állami támogatással valósul 
meg, egyben önerőt is követel.

– ezeknél a pályázatoknál 
lehetőség van arra, hogy a szük-
séges önerőre is pályázzunk, így 
ezekhez semmiképpen sem kell 
új hiteleket felvenni. nagyon 
fontos hangsúlyozni, hogy a 
takarékos gazdálkodás közben 
minden feladatát ellátta a kerü-

let, és nem csupán a kötelezően 
előírt, hanem az önként vállalt 
feladatait is.

A kerület korábbi vezetősége 
által felvett hitelek nyomasztó 
terhe a kormány folyamatban 
lévő központi konszolidációs 
programjának köszönhetően 
enyhülni fog. Az adósságállo-
mány jelentős csökkenésében 
ugyanis – a saját erőfeszítések 
mellett – döntő szerepe van a 
40 százalékos adósságátvállalás-
nak. 

– Az adósságátvállalás jóvol-
tából 2013-tól jelentős kamat-
megtakarítással is számolha-
tunk, ami szintén kedvezőbbé 
teszi a gazdálkodást. Az önkor-
mányzat – az elfogadott költség-
vetés alapján – a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is tovább foly-
tatja a szigorú gazdálkodást, és 
arra törekszik, hogy feladatait 
eközben egyre magasabb szín-
vonalon lássa el.

sikeres gazdálkodás
Tovább csökkent a kerület adósságállománya

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az adósságcsökkentés közben a feladatellátás nem került veszélybe

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2013. VII. 15. hétfő, 18.00 óra., Budapest 
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája, 233-as helyiség (1184 Üllői út 
400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, péntek: 8–12 óra).
A pályázat benyújtása: A pályázóknak a pályázati ajánlatot az Adatlap a szociális bérlakás-pá-
lyázat benyújtásához vagy a Kiegészítő adatlap a szociális bérlakás-pályázat benyújtásához című 
nyomtatványon személyesen kell beadniuk. 
nyomtatványok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1184 Üllői út 400. 
és 1188 Ady endre u. 100.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10–18, kedd: 8–16, szerda: 8–18, csütör-
tök: 8–16, péntek: 8–12 óra), valamint a Humánszolgáltatási Iroda 233-es számú helyiségében 
(tel.: 296-1390), ügyfélfogadási időben.
A lakáspályázaton csak azok vehetnek részt, akiknél az együtt költözök egy főre jutó havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a 76 950 forintot.
A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik, 
amely a határozatával megpályázható lakásonként rangsort állapít meg. A rangsor elején az a pá-
lyázó áll, aki a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú önkormányzati 
rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb pontot kapja. 
A pályázati felhívás megtalálható az önkormányzati kábeltelevízió (TV18) hirdetései között, a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. (1181 Kondor Béla sétány 16.) ügyfélfogadási helyiségeiben és hirdetőtábláin.
A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is.

NYILVÁNOS  PÁLYÁZAT  NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
  

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat  
Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 

345/2013. (VI. 10.) számú NB határozata 
értelmében az alábbi bérlakásokat szociális alapon bérbe adja: 

 
 

Cím m2 Szobasz
ám 

Fűtési 
mód 

Komfortf
okozat 

Várható 
lakbér 

Beköltözhető 
személyek 

max. létszáma

Meg-
tekinthető:  
1. időpont 

Meg-
tekinthető:  
2. időpont 

1. Csontváry K. T. u. 
5. IV/20. 35 1 + fél távfűtés összkomf. 13 230–

Ft/hó 5 2013. VI. 17.    
14–15 óra  

2013. VII. 1.   
14–15 óra  

2. Csontváry K. T. u. 
5. V/29. 35 1 + fél távfűtés összkomf. 13 230–

Ft/hó 5 2013. VI. 17. 
15–16 óra  

2013. VII. 1.  
15–16 óra  

3. Csontváry K. T. u. 
10. III/8. 59 1 + 2 fél távfűtés összkomf. 22 302–

Ft/hó 9 2013. VI. 17. 
14–15 óra  

2013. VII. 1.   
14–15 óra  

4. Csontváry K. T. u. 
10. X/28. 53 1 + 2 fél távfűtés összkomf. 20 034–

Ft/hó 9 2013. VI. 17. 
15–16 óra  

2013. VII. 1.   
15–16 óra  

5. Csontváry K. T. u. 
11. VI/32. 35 1 + fél távfűtés összkomf. 13 230– 

Ft/hó 5 2013. VI. 18. 
14–15 óra  

2013. VII. 2.   
14–15 óra  

6. Csontváry K. T. u. 
20. I/1. 53 1 + 2 fél saját 

kazán összkomf. 20 034–
Ft/hó 9 2013. VI. 18. 

15–16 óra  
2013. VII. 2.   

15–16 óra  

7. Csontváry K. T. u. 
27. XI/32. 59 1 + 2 fél távfűtés összkomf. 22 302– 

Ft/hó 9 2013. VI. 18. 
14–15 óra  

2013. VII. 2.   
14–15 óra  

8. Csontváry K. T. u. 
30. IV/23. 35 1 + fél távfűtés összkomf. 13 230–

Ft/hó 5 2013. VI. 19. 
14–15 óra  

2013. VII. 3.   
14–15 óra  

9. Csontváry K. T. u. 
31. IX/27. 53 1 + 2 fél távfűtés összkomf. 20 034– 

Ft/hó 9 2013. VI. 18. 
15–16 óra  

2013. VII. 2.   
15–16 óra  

10
. 

Csontváry K. T. u. 
32. VI/31. 54 2 távfűtés összkomf. 20 410–

Ft/hó 9 2013. VI. 19. 
14–15 óra  

2013. VII. 3.   
14–15 óra  

11
. 

Csontváry K. T. u. 
34. IV/23. 35 1+fél távfűtés összkomf. 13 230–

Ft/hó 5 2013. VI. 19. 
15–16 óra  

2013. VII. 3.   
15–16 óra  

12
. 

Csontváry K. T. u. 
36. IX/54. 54 2 távfűtés összkomf. 20 410–

Ft/hó 9 2013. VI. 20. 
14–15 óra  

2013. VII. 4.   
14–15 óra  

13
. Fáy u. 2/a fszt. 5. 59 2 gázkonv

ektor komfortos 20 072–
Ft/hó 9 2013. VI. 20. 

16–17 óra  
2013. VII. 4.   

16–17 óra  
14
. Fáy u. 2/b. II/10. 38 1 gázkon–

vektor komfortos 13 645– 
Ft/hó 5 2013. VI. 20. 

17–18 óra  
2013. VII. 4.   

17–18 óra  
15
. 

Havanna u. 5. 
VI/31. 54 2 távfűtés összkomf. 20 410– 

Ft/hó 9 2013. VI. 24. 
15–16 óra  

2013. VII. 8.   
15–16 óra  

16
. 

Havanna u. 9. 
IX/54. 54 2 távfűtés összkomf. 20 410–

Ft/hó 9 2013. VI. 24. 
14–15 óra  

2013. VII. 8.   
14–15 óra  

17
. 

Havanna u. 47. 
XI/43. 53 2 távfűtés összkomf. 20 034– 

Ft/hó 9 2013. VI. 24. 
15–16 óra  

2013. VII. 8.   
15–16 óra  

18
. 

Havanna u. 64. 
XI/42. 35 1 + fél távfűtés összkomf. 13 230– 

Ft/hó 5 2013. VI. 25. 
14–15 óra  

2013. VII. 9.   
14–15 óra  

19 Havanna u. 78. 
I/26. 28 1 saját 

kazán összkomf. 10 584–
Ft/hó 4 2013. VI. 25. 

16–17 óra  
2013. VII. 9.   

16–17 óra  

20 Havanna u. 78. 
I/27. 28 1 saját 

kazán összkomf. 10 584– 
Ft/hó 4 2013. VI. 25. 

16–17 óra  
2013. VII. 9.   

16–17 óra  

21 József u. 7. fszt. 2. 23 1 egyedi komfortos 7 825– 
Ft/hó 3 2013. VI. 26. 

14–15 óra  
2013. VII. 10.  

14–15 óra  

22 Kézműves u. 12/c 
II/9.  28 1 távfűtés összkomf. 11 760– 

Ft/hó 4 2013. VI. 27. 
14–15 óra  

2013. VII. 11.  
14–15 óra  

23 Üllői út 684. fszt. 8. 32 1 egyedi komfortos 12 096–
Ft/hó 5 2013. VI. 26. 

14–15 óra  
2013. VII. 10.  

14–15 óra  
24
. Tass u. 35. fszt. 1. 25 1 gázkonv

ektor komfortos 8 505– 
Ft/hó 4 2013. VI. 27. 

15–16 óra  
2013. VII. 11.  

15–16 óra  

nyILVÁnOs PÁLyÁzAT
BUDAPesT FŐVÁROs XVIII. KeRÜLeT PesTszenTLŐRInC-

PesTszenTIMRe ÖnKORMÁnyzAT KÉPVIseLŐ-
TesTÜLeTÉneK nÉPjóLÉTI BIzOTTsÁgA  

343/2013. (VI. 10.) szÁMú nB HATÁROzATA  
ÉRTeLMÉBen Az ALÁBBI BÉRLAKÁsOKAT A HITeLADósOK 

MegsegÍTÉsÉRe BÉRBe ADjA:

A hiteladósok megsegítésére kiírt pályázaton az jogosult részt venni, aki igazolja, hogy
a) hiteladós vagy zálogkötelezett, és a hitelszerződésben érintett ingatlant végrehajtás alá vonták, 
valamint

b) a nemzeti eszközkezelőn zrt-n keresztül nem tudott élni a törvényben biztosított azon lehe-
tőséggel, hogy a tulajdonában álló ingatlant a nemzeti eszközkezelő megvásárolja, és így bérlő-
ként tovább használhatja a lakást, vagy nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó kérelmét azért nem 
nyújtotta be a nemzeti eszközkezelőhöz, mert a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem 
felel meg.

A lakbér mértéke a pályázó jövedelmi és vagyoni helyzetétől függ.

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2013. VII. 15. hétfő, 18.00 óra., Budapest 
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája, 233. számú helyiség (1184 
Üllői út 400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, péntek: 8–12 óra).

A pályázat benyújtása: A pályázóknak a pályázati ajánlatot az Adatlap a hiteladósok megsegíté-
sére kiírt bérlakás-pályázat benyújtásához című nyomtatványon, személyesen kell beadniuk. 
nyomtatványok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1184 Üllői út 400. 
és 1188 Ady endre u. 100.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10–18, kedd: 8–16, szerda: 8–18, csütör-
tök: 8–16, péntek: 8–12 óra), valamint a Humánszolgáltatási Iroda 233-es számú helyiségében 
(tel.: 296-1390), ügyfélfogadási időben.

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik, 
amely a határozatával megpályázható lakásonként rangsort állapít meg. A rangsor elején az a pá-
lyázó áll, aki a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú önkormányzati 
rendelet 7. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb pontot kapja. 

A pályázati felhívás megtalálható az önkormányzati kábeltelevízió (TV18) hirdetései között, a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. (1181 Kondor Béla sétány 16.) ügyfélfogadási helyiségeiben és hirdetőtábláin.

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is.

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága   
    XX. (VI. 10.) számú NB határozata   

értelmében az alábbi bérlakásokat a hiteladósok megsegítésére bérbe adja: 

 

Cím m2 Szob
aszám

Fűtési 
mód 

Komfortfo
kozat Lakbér

Beköltözhe
tő 

személyek 
max. 

létszáma 

Megtekinthető 
1. időpont 

Megtekinthető
2. időpont 

1. 
Csontváry K. 
T. u. 28. 
VIII/22. 

53 1 + 2 
fél 

távfűté
s 

összkomfort
os 

25 043– 
Ft/hó 9 VI. 19.  

15–16 óra  
VII. 3.  

15–16 óra  

2. Csontváry K. 
T. u. 42. II/12. 54 2 távfűté

s 
összkomfort

os 
25 515– 

Ft/hó 9 VI. 20.  
15–16 óra  

VII. 4. 
15–16 óra  

3. Havanna u. 3. 
I/2. 35 1 + fél távfűté

s 
összkomfort

os 
16 538– 

Ft/hó 5 VI. 24. 
 14–15 óra  

VII. 8. .  
14–15 óra  

4. Havanna u. 66. 
VI/23. 35 1+ fél távfűté

s 
összkomfort

os 
16 538– 

Ft/hó 5 VI. 25. 
15–16 óra  

VII. 9. 
15–16 óra  

A hiteladósok megsegítésére kiírt pályázaton az jogosult részt venni, aki igazolja, hogy 
a) hiteladós vagy zálogkötelezett, és a hitelszerződésben érintett ingatlant végrehajtás alá 
vonták, valamint 
b) a Nemzeti Eszközkezelőn Zrt-n keresztül nem tudott élni a törvényben biztosított azon 
lehetőséggel, hogy a tulajdonában álló ingatlant a Nemzeti Eszközkezelő megvásárolja, és így 
bérlőként tovább használhatja a lakást, vagy nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó kérelmét azért 
nem nyújtotta be a Nemzeti Eszközkezelőhöz, mert a jogszabályban meghatározott feltételeknek 
nem felel meg. 

A lakbér mértéke a pályázó jövedelmi és vagyoni helyzetétől függ. 

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2013. VII. 15. hétfő, 18.00 óra., Budapest 
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája, 233. számú helyiség (1184 
Üllői út 400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, péntek: 8–12 óra). 
A pályázat benyújtása: A pályázóknak a pályázati ajánlatot az Adatlap a hiteladósok 
megsegítésére kiírt bérlakás-pályázat benyújtásához című nyomtatványon, személyesen kell 
beadniuk.  

Nyomtatványok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin (1184 Üllői út 
400. és 1188 Ady Endre u. 100.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10–18, kedd: 8–16, szerda: 8–18, 
csütörtök: 8–16, péntek: 8–12 óra), valamint a Humánszolgáltatási Iroda 233-es számú 
helyiségében (tel.: 296-1390), ügyfélfogadási időben. 

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik, 
amely a határozatával megpályázható lakásonként rangsort állapít meg. A rangsor elején az a 
pályázó áll, aki a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) számú 
önkormányzati rendelet 7. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb 
pontot kapja.  

A pályázati felhívás megtalálható az önkormányzati kábeltelevízió (TV18) hirdetései között, a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. (1181 Kondor Béla sétány 16.) ügyfélfogadási helyiségeiben és hirdetőtábláin. 

A pályázati kiírás és az adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is. 
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8 XXI. Tébláb Nemzetközi Néptáncfesztivál a Rózsában és a Bókay-kertbenKultúra

�rendhagyó elő-
adásokkal és szí-
nes programokkal 

várták a vendégeket a 
huszonegyedik alka-
lommal megrendezett 
tébláb nemzetközi 
néptáncfesztiválra. 
a rózsában 
néptáncszínház, a 
bókay-kertben pedig 
igazi fesztiváli hangulat 
volt.

csernai mariann  

Konferálás nélkül moldvai csán-
gó táncokkal indult május 31-én 
a Rózsa Művelődési Házban a 
fesztivál. Az első szám után Vö-
rös Árpád, a Tébláb Művészeti 
Iskola alapítója mégsem állta 
meg, hogy szavakkal is köszönt-
se a közönséget. elmesélte, hogy 
valamikor régen, egy májusi 
napon a Rózsában volt az első 
fesztivál, azóta viszont hatalmas 
utat járt be a művészeti iskola. 
számtalan fiatal nőtt fel a falai 
között, és néhány szülő is beté-
vedt. Olyannyira, hogy idén az 
első nap a Tébláb szülők Cso-
portjának (TszCs) rendhagyó 
előadás-sorozatával indult.

ÍGy JárJáK
Tájról tájról, táncról táncra című 
bemutatójuk végigkalauzolta a 
közönséget a Kárpát-medence 
táncain, kezdve Kalotaszegtől 
a sóvidéken át a Mezőségig. 
Azonban nemcsak a TszCs tag-
jaitól porzott a színpad, hanem 
fellépett még két másik, szin-
tén szülőkből alakult csoport, 
a Koccintós Táncegyüttes és az 
isaszegi Csatangoló Tánccso-
port. A program szervezésében 
közreműködött a Kikelet Ha-
gyományőrző egyesület. A kore-
ográfiákat Vörös Árpád mellett 
sturcz Anna és Kővágó zsolt, a 
TszCs vezetői készítették.

tÜCsÖKzene
Bevallásuk szerint a rendező pe-
dig nem más volt, mint az élet és 
egy-két pohár bor.
Az előadás végén ezúttal sem 

maradt el a kollektív téblábolás 
a közönséggel, hiszen az estet 
vidám táncház zárta. Az este 
folyamán a talpalávalót a Téb-
láb zenészein kívül a jól ismert 
Kóborzengő zenekar húzta. 

ez utóbbi profilját elsősorban a 
tánckíséret és a táncházi muzsi-
kálás képezi, de szívesen játsz-
szák a verbunkos korszak ze-
néit, s adnak elő megzenésített 
verseket is.

neMzetKÖzi 
Fesztivál
A fesztivál hűvös második nap-
ján a Bókay-kertben folytatódtak 
a néptáncbemutatók. A Tébláb 

Művészeti Iskola csoportjai mel-
lett számtalan vendégegyüttes 
lépett színpadra. Az elmúlt né-
hány évben a Tébláb különbö-
ző csoportjai több nemzetközi 
fesztiválra kaptak meghívást: 
szerepeltek Törökországban, 
Finnországban, Hollandiában, 
svájcban, Csehországban, szlo-
vákiában, Horvátországban, 
Macedóniában, németország-
ban, Lengyelországban, szerbi-
ában, Bulgáriában, erdélyben és 
Kárpátalján. A sok utazás alatt 
számtalan barátság és néha még 
egy-egy szerelem is szövődött. A 
fesztivál arra is kiváló alkalom, 
hogy viszontláthassák egymást 
a régi téblábosok és a külföldi 
barátok. 

Idén felléptek a szabadká-
ról érkezett Puja és Topogós 
táncegyüttes tagjai, a maglódi 
Kacamajka Táncegyüttes, vala-
mint a kerületi óvodák és általá-
nos iskolák csoportjai. Délután 
pedig a Ludas Matyi című tánc-
színházi mesedarab szórakoz-
tatta a közönséget. A programot 
népi játszóház, vásár és kézmű-
ves kuckó tarkította. 

téBláB szÜlőK 
CsoPortJA
idén ünnepelte 10. 
születésnapját a nép-
táncra járó gyerme-
kek lelkes szüleiből 
alakult tánccsoport, 
a tszCs. A szülők 
kezdetekben csak al-
kalomszerűen, kedv-
telésből táncoltak, 
mára viszont elhiva-
tott részét képezik 
a téblábnak. saját 
fellépéseket szer-
veznek, és szoros 
kapcsolatokat alakí-
tottak ki a szülőkből 
verbuválódott hason-
ló csoportokkal.



a néPtánc ünnePe
Viszontláthatták egymást a téblábosok és a barátaik
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az ifjú néptáncosok a hűvös időben is forrón ropták a Bókay-kertben

Rejtett 
meseváR
néha olyan dolgok merülnek fele-
désbe, amelyeknek sok ember a 
csodájára járna. néha nem is sejt-
jük, hogy egy lakatlan ház, egy el-
dugott kert milyen titkokat rejt.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörté-
neti gyűjtemény munkatársai újra felfe-
deztek egy rejtett kincset, egy „mesevá-
rat” az egyik elhagyatott pestszentlőrinci 
udvarban. A forgalomtól védve, a szarvas 
Csárda környékén az 50-es évek óta áll a 
vár. Heilauf Zsuzsanna, a gyűjtemény ve-
zetője elmesélte, hogy az anyukája és a 
nagybátyja is játszott gyermekkorában a 
vár környékén. 

A meseváron meglátszanak a múló évek, 
de kissé romos állapota és a néhol lehullott 
falak ellenére is látni, hogy szakértő kezek 
építették, aprólékos munkával. színes ka-
puk, festett falak és kis padok díszítik a vi-
zesárokkal körbevett, körülbelül 1,5 méter 
magas és 2x3 méteres várat.

A Kovács Márk Helytörténeti Alapít-
vány – első hivatalos megnyilvánulása-
ként – örökségvédelmi program révén 
gondoskodik a mesevárról. A helytörténeti 
gyűjtemény munkatársai helyi értékvédő 
programot szerveztek, amelynek keretében 
önkéntesek segítségével megtisztították a 
várat és közvetlen környezetét. A nagyta-
karítást követően Cseh Gábor mérnök és 
Kirrné Feicht Ágnes kerületi főkertész mér-
te fel a károkat és a helyreállításhoz szük-
séges további teendőket. A várat a későb-
biekben szeretnék a nagyközönség számára 
is látogathatóvá tenni.

➜ cs. m.

A Vajkosok nevű társulat tagjai 
nagy sikerrel szerepeltek a talál-
kozó budapesti, majd regionális 
fordulójában a kamaszok társas 
kapcsolatairól szóló Ilyennek lát-
nak minket?! Ilyenek vagyunk? 
című színdarabjukkal, amelyet 
az iskola két pedagógusa, Boldog 
Gabriella és Hódoss Henriette ál-
lított színpadra. 

– 1996-tól tanítok a Vajk-sziget 
iskolában. egy rövid időszaktól 
eltekintve azóta folyamatosan 
működik a színjátszó körünk, a 
különböző iskolai és kerületi ren-
dezvények mellett szerepeltünk 
fővárosi és országos fesztiválo-
kon is – mondta el Boldog gab-
riella. – 2006-tól az énekkar és a 
színjátszó kör munkája szorosab-
ban összekapcsolódik, és Hódoss 

Henriette-tel együtt szervezzük 
az iskolai ünnepi műsorokat, töb-
bek között a már hagyományossá 
vált karácsonyi hangversenyt. Az 
elmúlt két évben zenés színpad 
néven is működtetünk egy szak-
kört, így a tehetséges és a szerep-
lés iránt érdeklődő gyerekek biz-
tosan megtalálnak minket, és mi 
is őket.

 Az Ilyenek vagyunk? a mű-
faját tekintve az úgynevezett 
életjátékok sorába tartozik. Én 
mindig ezt kedveltem a legjob-
ban a gyermekszínjátszás műfajai 
közül, mert ez áll legközelebb a 
gyerekekhez, beleszőhetik az örö-
meiket, a bánataikat, legyen szó 
iskolai vagy szülőkkel kapcsolatos 
helyzetekről – hangsúlyozta a pe-
dagógus.  – Az éves munka során 

is előkerülnek az olyan minden-
napi történetek, mint a szerelem, 
a barátság, az apróbb-nagyobb 
problémák, s a közös játék segít 
feloldani a konfliktusokat.

Boldog gabriella úgy véli, hogy 
a diákokat elsősorban a foglalko-
zások jó hangulata vonzza a min-
denkit megnevettető beszédgya-
korlatokban, a páros és csoportos 
improvizációs gyakorlatokban, 
amelyekben szabadon mutathat-
ják meg magukat, a minősítés ter-
he nélkül.

– A gyerekek itt jó közösségre 
találnak. Az elmúlt évek során 
volt rá példa, hogy egy korábban 
félénk, bátortalan diák leküzdötte 
a gátlásait, és a foglalkozásokon 
kibontakozva magabiztossá vált. 
ez a legnagyobb hozadéka a kö-
zös munkának. A sikeres szerep-
lések öröme már csak a ráadás. 
A színjátszó kör mellett a zenés 
színpad és az énekkar is várja az 
érdeklődő gyerekeket.

AlKotóK és 
szerePlőK
Boldog gabriella, 
hódoss henriette, 
erdő Anna, soós Pan-
ka, Benedek Fanni, 
Kovács Krisztián, 
hegedüs richárd, 
Polgár eszter, Fazekas 
Cintia, virág vivien, 
martinecz Andrea, 
tolnai lilien, Petrovics 
Angelina, Fekete luca, 
nyúl regina, tolnai 
Kitti 



➜ fülep

A vajk-sziget általános iskola színjátszó köre az egyik 
legrangosabb hazai fesztiválon, a magyar drámapedagó-
giai társaság által szervezett Weöres sándor országos 
gyermekszínjátszó találkozó Pest megyei bemutatóján 
arany minősítést kapott a produkciójára. 

MILyenneK 
LÁTjUK ŐKeT?
Színdarabban fogalmazták meg 

 

TÁnCCAL 
zÁRTÁK 
Az ÉVeT 
A vörösmarty mihály ének-zenei 
nyelvi általános iskola és gimnázi-
um tanulói idén 9. alkalommal tartot-
ták meg táncévzárójukat. A lőrinci 
sportcsarnokban június 1-jén rende-
zett programon az iskola összes tán-
cosa fellépett. 

A műsor a palotástól a reneszánsz táncon át a 
különböző tájegységek táncaiig ívelt.

– Azt hiszem, ez az iskola legnagyobb ér-
deklődésre számot tartó eseménye, amelyen 
több száz gyerek vesz részt – mondta Járainé 
Bődi Györgyi igazgató. – ez a gála a magyar 
néptánc gazdagságát mutatja be. A néptánc 
az, ami a hagyományainkat őrzi. ezt min-
denki a magáénak vallja, itt megjelennek 
azok a dallamok, azok a mozdulatok, ritmu-
sok, amelyek ősidők óta a magyar nép saját-
jai. A néptánc az egyike azoknak a dolgok-
nak, amelyek összetartanak minket.

A program védnöke Kucsák László alpol-
gármester volt, aki úgy véli, hogy ez a ren-
dezvény nagyszerű keresztmetszetét adja a 
Vörösmarty iskolában végzett munkának.

Tavaly és tavalyelőtt is nagy élmény volt 
a rendezvény. Kitűnő kezdeményezés volt ez 
a program annak idején, s jó látni, hogy egy 
iskolában sok egyéb mellett milyen fontos a 
tánc, és hogy évről évre milyen új produkci-
ók állnak össze. Külön öröm, hogy zsúfolá-
sig megtelt a sportcsarnok. ez mutatja, hogy 
mennyire beváltotta ez a rendezvény a hozzá 
fűzött reményeket – fogalmazott az alpolgár-
mester.

➜ P. a.
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9 Kitüntetéseket és díszokleveleket adtak át a pedagógusnapon Kultúra

gyermeknap 
a lakótelepen
igazi vásári hangulat fogadta június 
9-én a havanna-lakótelepieket a Kon-
dor Béla Közösségi ház környékén, 
amelyet árusok, színészek, énekesek, 
sportolók, kutyák és főleg gyerekek 
vettek birtokukba. itt hagyományosan 
minden évben június elején tartják a 
gyermeknapot, igen gazdag program-
mal.

A Havanna gitáriskola, a Budapesti Tigrisek 
se, az Akrobatikus Rock and Roll egyesület és 
az eszter-lánc Mesezenekar délelőtti műsora 
egész napra megalapozta a jókedvet. Kora dél-
után mindenki kedvencei, a kutyák vették át a 
főszerepet. A nagyszínpadon csaknem három-
negyed órán át játszó kerületi Otthon Theatrum 
művészeinek vidám-zenés színházi előadását a 
„szomszédban” vakkanás nélkül végighallgató 
ebek egy pillanat alatt felélénkültek, amikor ők 
váltak szereplőkké.

– Tizennégy kutyát hoztunk a bemutatónkra 
– mondta Juhász József aranykoszorús mester-
kiképző, a Pestlőrinci Kutyaképző Iskola veze-
tője –, nemcsak „kékvérűeket”, hanem keveré-
keket is. A félórás műsorunkat igyekeztünk úgy 
összeállítani, hogy minél érdekesebb legyen a 
gyerekeknek. Van engedelmességi, ügyességi és 
őrző-védő blokkunk, de együtt is futhatnak ve-
lük egy kört. A végén pedig megsimogathatják 
a nekik legszimpatikusabb ebeket, hogy meg-
tanulják, nem kell félni tőlük, mert békések, jól 
neveltek, de tisztelni azért lehet őket. sokan tar-
tanak ezen a lakótelepen kutyát, sajnos azonban 
nem mindenki törődik a nevelésükkel…

nagy sikerük volt az ügyes, jól nevelt jószá-
goknak, amelyek minden feladatot látványosan 
teljesítettek. nemcsak a gyerekek és a szüleik 
nézték a produkciójukat, de a lakótelepi ebek 
közül is jó néhány, sétáltatás közben… juhász 
józsef hitvallása egyébként: „Az a jó, amikor a 
kutyák a gazdival együtt tanulnak.”

A színpadon kívül sem maradtak szórakozás 
nélkül a kicsik, aki akart pónizhatott, villany-
autót vezethetett, kifestethette az arcát, tram-
bulinon, légváron ugrálhatott, sőt garamvölgyi 
zsolt papírszobrász műveit is kifesthették. A 
legtöbben a katicabogár, a vakond és a pingvin 
állatfigurákat választották.

➜ (temesi)

Költészet 
és játék
A Bókay árpád általános iskola diákjai 
és tanárai Költészet és játék címmel 
irodalmi összeállítást adtak elő május 
31-én a városháza dísztermében. 

– A műsor célja az volt, hogy miközben felidézi 
klasszikus verseink színe-javát, szórakoztasson 
is, megmutassa a költészetben a szó erejét és a 
játék varázsát, vagy ha úgy tetszik, a költészet 
varázsát és a humor kimondhatatlan erejét 
– fogalmazott Magyar Márta, a program ösz-
szeállítója. – Weöres sándor születésének 100. 
évfordulóján mi lehetne méltóbb emlékezés 
a költőre, elképesztő sokoldalúságára, játékos 
kedvű zsenialitására, mint ezek a XXI. századi 
művek a mai ifjú utódoktól, akik az örökzöldek 
mellé odatették a modern változatokat, a paró-
diákat, mintha az eredetik ma, a mobiltelefo-
nok, a számítógépek, avagy a pöfögő suzukik 
korában születtek volna. 

Az alsó és felső tagozatból válogatott gyere-
kek és a vállalkozó kedvű tanárok előadásában 
Weöres sándor versei mellett Petőfi sándortól, 
szabó Lőrinctől, nemes nagy Ágnestől és józsef 
Attilától is elhangzottak népszerű, közismert 
versek, amelyeket Lackfi jános, Vörös István, 
Varró Dániel és Békés Márta paródiái követtek. 

A zenei műsorszámokban Draskóczy Zoltán 
gitárművész, a Dohnányi ernő zeneiskola ta-
nára, valamint Takács Dorka és Perger Petra, az 
iskola zongoristanövendékei működtek közre.

➜ fe

játékos 
tanácsadás 
Felhőtlen szórakozás és hasz-
nos együttlét jellemezte a sport az 
egészséges gyermekekért Alapít-
vány gyermeknapját június elején a 
Bókay-kertben, ahova a kerületben 
élő családok amúgy is szívesen járnak 
hétvégeken pihenni. ez a gyermeknap 
azonban kivételesen a felnőtteknek is 
szólt…

 
A gyermeknapi kellékek itt sem hiányozhat-
tak, volt légvár, bohóc, arcfestés, lufihajtogatás, 
kicsiknek szóló koncert és disco, de ritmikus 
gimnasztikai és szertorna-bemutató is. A ren-
dező alapítvány működteti a már messze föl-
dön híres gymnastics nemzetközi sportóvodát, 
amelynek balettbemutatója mindenki tetszését 
elnyerte.

 – Hatvanöten járnak hozzánk, s négy cso-
portban folyik a nemzetközi oktatás magyar és 
angol nyelven – mutatta be a különleges óvodát 
Horváth Szilvia, a kuratórium elnöke. – Fő pro-
filunk a sport szeretetének korai kialakítása és 
a nyelvi képzés. Tevékenységünket szeretnénk 
jobban megismertetni a kerület lakosaival, 
ezért tettük nyitottá a gyermeknapot, amelyre 
örömünkre sokan jöttek el, megteltek a játszó-
helyek és a sátrak.

 Amíg a gyerekek játszottak, a szülők hasznos 
tanácsokat kaphattak a szakemberektől sokakat 
érdeklő munkajogi, családjogi és pszichológiai 
kérdésekben. A Családi erőforrás Központ sát-
rában gyermeknevelési és párkapcsolati tanács-
adás volt. szabó Levente, a központ menedzsere 
elmondta, hogy klubesteket, baba-mama körö-
ket szerveznek kezdő és tapasztalt szülőknek.

Tanácsadást is tartunk a családi élettel, a 
gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben, il-
letve információs szolgálatunk is van a napköz-
beni gyermekellátással kapcsolatban – mondta. 

 A sátraknál sok felnőtt vette igénybe eze-
ket a szolgáltatásokat, míg a gyerekek önfeled-
ten játszottak. Így vált igazán hasznossá ez a 
gyermeknap mindazoknak, akik kilátogattak a 
Bókay-kertbe.

➜ (temesi)

Kreatív 
havannások 
A havanna egyesület tagjainak munkái-
ból Kreatív alkotások címmel nyílt kiál-
lítás május 28-án a Kondor Béla Kö-
zösségi házban.  

A Havanna Csoport egyesületet sokan ismerik 
a Havanna-lakótelepen, mert több mint hat éve 
szervez különféle programokat az ott élőknek, 
elsősorban a magányos, idős embereknek és a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek. A civil szerve-
zet havonta egy alkalommal klubnapot szervez, 
ahol a résztvevők kellemesen elbeszélgethetnek, 
miközben a saját kedvtelésükre alkothatnak. 
Az évek során annyi szép alkotás készült – töb-
bek között hímzések, kalocsai kézimunkák, 
gobelinek, festmények –, hogy a tagok úgy gon-
dolták, munkáikat érdemes már megmutatni 
a nagyközönségnek is. ez volt az apropója a 
Kreatív alkotások című kiállításnak, amelyet 
június 18-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.  
A tárlatot Simon Gábor országgyűlési képviselő 
nyitotta meg, beszédében hangsúlyozva, hogy 
milyen fontos az egyén a közösség számára.   
Vilmányi Gáborné, a Havanna Csoport egyesü-
let vezetője a pohárköszöntőjében röviden be-
szélt az eddigi tevékenységükről.

 – A lakótelepen sok nyugdíjas egyedül él, 
de igénylik a társaságot – mondta. – ezért kü-
lönféle programokat szervezünk nekik, többek 
között táncos összejöveteleket, beszélgetése-
ket, színházi előadásokat, nőnapi, karácsonyi 
ünnepséget. 2008-ban jótékonysági bált szer-
veztünk, amelynek bevételét a lakótelep négy 
iskolájának ajánlottuk fel, és 100-100 ezer 
forinttal járultunk hozzá a hátrányos helyze-
tű gyerekeknek szervezett nyári programhoz. 
A tagjaink nagyon jól érzik magukat ezeken 
a rendezvényeken, fontos nekik a közösség.   
A tárlaton a Havanna gitáriskola növendékei 
működtek közre, Kubicsár László vezetésével. 

➜ fülep 

Az Üde színfolt Kulturális egyesület elnöke, 
Somlai Zsuzsa mindig bajban van, amikor a vil-
lásreggelivel egybekötött vasárnapi irodalmi dél-
előttöt szervezi, hiszen a terítéken lévő író bemu-
tatásához nem egyszerű megfelelő előadóművészt 
találni. A gáblit azért találta ki egykor Krúdy 
gyula, hogy a hosszúra nyúlt éjszakák utáni 
délelőttön irodalmi felolvasásokkal tornáztassák 
meg az agytekervényeket, miközben a gyomro-
kat is előkészítik egy újabb fárasztó napra. Az 
aktorok viszont nem mindig ébrednek könnyen, 
főleg, amikor az esti előadást még egy éjszakai 
elmélkedés is követi.

Hogy pontosan mi tartotta vissza R. Kárpáti 
Pétert a fellépéstől, az nem derült ki, sommázzuk 
úgy, hogy barátok közt maradt, ám mivel bará-
tokból itt sem volt hiány, az irodalmi villásreg-
geliből nem lett füstbement terv. Természetesen 

számos irodalom végzettségű érdeklődőt vonzott 
a rendezvény, akik vállalkoztak arra, hogy a Mol-
nár Ferenc sokoldalúságát bemutató karcolatokat, 
novellákat rögtönözve tolmácsolják. ezért nem 
csupán a hallgatóság fejezte ki a háláját, hanem 
Ughy Attila polgármester is, aki nemcsak azt ér-
zékeltette, miért is vált világszerte a legnépsze-
rűbb magyar íróvá Molnár, hanem azt is, miért 
fanyalogtak vele kapcsolatban a kor műkritiku-
sai, és miért rajongott érte mégis a nagyérdemű.

Sonnewend László, Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta, Járainé dr. Bődi Györgyi, Grünvald Mária 
és Kurdi Gyuláné Terike közreműködése nélkül 
mindez persze kevésbé lett volna hiteles. De ha 
valóban barátok közt vagyunk, akkor a problé-
mák könnyen megoldhatók, így délidőre ismét 
jóllakhatott a gyomor és a szellem is.   

➜ s. n. zs.

Villásreggeli barátok között
eredetileg r. Kárpáti Péter, a Barátok közt című szappanopera népszerű Berényi And-
rása lett volna a júniusi gábli előadóművésze, ám végül a távolmaradása miatt önkén-
tesek siettek a molnár Ferencet bemutató polgármester, Ughy Attila segítségére.

egy gesztus, egy szó, egy tréfás 
félmondat is hathat a diákra
 
A pedagógusnap alkalmából az önkormányzat június 7-én köszöntötte az oktatás-
ügyben dolgozókat és a díszdiplomásokat a Kondor Béla Közösségi házban.  

A gyermekek, a tanulóifjúság nevelésében-okta-
tásában a kerületben legalább tíz éve elismerésre 
méltó munkát végző tanárokat, tanítókat, óvoda-
pedagógusokat tüntetett ki a helyi önkormány-
zat a pedagógusnapon.  ezen a napon adták át 
A kerület óvónője, A kerület tanítója, A kerület 
tanára és A kerület fiatal pedagógusa díjakat, a 
„Mi szívügyünk” elismerő oklevelet, valamint az 
arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomákat is. 

Az eseményen a kerület és az intézmények 
vezetői mellett megjelentek a kollégák is. Kucsák 
László alpolgármester beszédében németh Lász-
ló szavait idézte: „Az, hogy az iskola – és benne 

a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola 
elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is 
tudja – fogalma sincs –, hogy mikor hat igazán a 
növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett 
tréfás félmondattal.” 

A beszédet követően Kucsák László Galgóczy 
Zoltán önkormányzati képviselővel együtt átadta 
a díjakat és az okleveleket. 

Az ünnepségen mások között Tihanyi-Tóth 
Csaba színművész, a Derenka tánccsoport és 
Lajkó István junior Príma díjas zongoraművész 
működött közre.  

➜ fülep erzsébet

A KitÜntetetteK 
 a kerület tanára: Csengeriné bíró anikó (táncsics iskola), lakatos ágnes (dohnányi ernő zene-
iskola), nagy sándorné (Xviii. kerületi Pedagógiai szakszolgálat), schwarz Katalin (brassó iskola)  
a kerület tanítója: Molnár Csilla (Kandó iskola), nagyné Marczinger anikó (Kondor iskola) 
a kerület óvodapedagógusa: langóné Gyöngyösi Katalin (bóbita), simon istvánné (zenevár), 
szitainé Koterba erzsébet (Kerekerdő) 
a kerület fiatal pedagógusa: balogh éva (ady iskola)
„Mi szívügyünk” elismerő oklevél: Fekete istvánné (hétszínvirág óvoda)
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n Kényelemre vágyiK, vagy Beéri az átlagos szemüvegeKKel? 
garantáltan megszaBadÍtom minden ProBlémájától, és ezért 
önneK nem Kell felárat fizetnie. május, junius a ProgresszÍv 
lencséK HónaPja 40% Kedvezmény! szaBó tamás látszerész, 
üllői út 737. 0630-422-8716, tomoPtiKa.Hu

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n szoBAFestés, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával, 
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921

n ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítása–építése, külső-belső szigetelés, 
lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-mázolást-
tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 32% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

n lAKásFelUJÍtás, ÉPÍTKEZÉS, MINDEN MUNKA  EGY KÉZBEN! Ács, tetőfedés, 
kőműves, burkoló, festő, víz fűtés, villanyszerelő, asztalos, faipari munkák, szigetelések, 
kerítések, külső  építő  munkák! Díjtalan felmérés! T.: 06304792776 

n vÍzszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. TÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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 Kert-teleKrendezés, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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 Festés, mázolás, TAPÉTÁZÁS, PVC-lerakás bútormozgatással, garanciával és 
15% kedvezménnyel! Ingyenes felméréssel! Tisztaság, pontosság, antialkoholista szakember! 
Hívjon bizalommal! Tel.: 256-4425, 06.20-9947-726

n laKásfelújÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanúsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n hőszigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n ingAtlAn FelúJÍtás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

 

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, Üzletünkben: 
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás,1 
év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-17  www.
megoldasszerviz.hu

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

n redőny  -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek. 
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN! 
06-30-401-1029

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 

VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. TEL.: +36-1-294-5985

n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal mérsékelt áron. 06-30/259-96-78

n oKj dajKa, Pedagógiai, gyógyPedagógiai asszisztens, 
KisgyermeKgondozó, gyermeKfelügyelő KéPzés. Kasza KéPzés 
(nysz: 01006404) tel.: 0630-269-1061, www.KaszaszaKKePzes.Hu 

 

meghÍvó
n Xviii.ker. szentlőrinci Ltp. Nyugdíjas Klubja autóbuszos kirándulást 

szervez: július 13-án, pályázati támogatással Bp.- Nagykanizsa – Letenye 
– Csáktornya – Varasd – Bp. útvonalon. Bővebb tájékoztatást telefonon 
Hidasi Oszkárné: 291-6803. Minden jelentkezőt sok szeretettel várunk!

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról is elérhető 

adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi területére, 
azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + jutalékos 
vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, amellyel Ön 
biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony nem feltétel. 
Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett tapasztalat előny. 
Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs 
levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

n A Brassó Utcai általános iskola részmunkaidős (8 óra/hét) ének-zene szakos 
általános iskolai tanárt vesz fel 2013. augusztus 26. kezdéssel. Feladatkör: 6-7-8. osztályos 
ének-zeneoktatás. Pályázati feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen előélet (erkölcsi 
bizonyítvány), felsőfokú „éneke-zene szakos általános iskolai tanár” végzettség. Előnyt jelent: 
Matematika szakpár. A pályázat részeként benyújtandó postai úton (1182 Bp., Brassó u. 1.): 
fényképes önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; felbélyegzett, megcímzett 
válaszboríték. Jelentkezési határidő: 2013. június 21.

régiségeK
n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 

könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés 
szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

ingAtlAn

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n Béke térhez közeli négylakásos társasház földszinti, kertre néző, csendes, jó 
elosztású, amerikai konyhás lakás beépített terasszal, magánszemélytől eladó 23 millió Ft 
irányáron. Érd:06-20-444-2899

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 
06-1-315-3367

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n eladó Kispesten, jó közlekedésnél, de csendes kertvárosi utcában, egy emeletes, 
130 m2-es, 3 és félszobás, duplakomfortos ikerházfél, garázzsal, 258 m2-es telken.  
Ár: 27,8 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n eladó Pestszentimre központjában egy 2007-ben épült, 120 m2-es, 1+3 
félszobás, újszerű,  napfényes családi ház,  400 m2-es telken, medencével.  Ár: 26,9 
MFt. Tel: 06 30 931-7174

n újpéteri telepen, az erdő aljában eladó egy újszerű, 106 m2-es, 2+2 félszobás 
ikerház 300 m2-es telken. Az igényes, kétszintes épület duplakomfortos és garázs 
valamint szép terasz is tartozik hozzá. Irányár: 24,99 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Pestszentimre központjában, mégis csendes mellékutcában eladó telek áron, 
egy  felújítandó vagy bontandó családi ház, 720 m2-es telken. Kitűnő infrastruktúra nívós 
környezet. Irányár: 12,9 MFt  Tel: 06 30 931-7174

n eladó a szarvas csárda térnél a Gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 1 + 
2 félszobás, tégla , tetőtéri, cirkós öröklakás. A 2005-ben épült lakás tágas tereivel jól 
szolgálja egy család mindennapi életét. Irányár: 16,6 MFt  Tel: 06 30 931-7174

n eladó a  lónyai telepen, csendes utcában egy 97 nm alapterületű új építésű 
ikerház kis telken.

n A 3+1 félszobás, cirkó fűtésű ház ideális otthona lehet fiatal családoknak.  
Irányár: 24 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n eladó Kispesten kiváló közlekedésnél, 71 m2 alapterületű 2+ 2 félszobás földszinti, 
erkélyes, parkra néző, házközponti fűtésű panel lakás . Irányár:9,9 MFt,   
Tel:06 30 733-1753

n A kispesti lakótelepen, nagyon jó közlekedésnél eladó egy 52 nm-es, 1+2 
félszobás, első emeleti, külön vízórás öröklakás. A lakás új nyílászárókkal rendelkezik, 
amelyeken redőny és szúnyogháló is van. Irányár: 8,3 MFt, Tel:06 30 931-7174

n XVIII. kerületben a közkedvelt Bókay kertváros frekventált részén egy gyönyörű kerttel 
rendelkező 72 nm, 3 szobás ház várja új lakóját. Az 1000nm-es telken két ház található, 
telek bejáratuk közös azonban a kertjük elválasztott. Irányár: 17,9 MFt. 
Tel: 06 30 733-1753

n PesterzséBeten kitűnő közlekedésnél, csendes kertvárosi övezetben eladó egy 
önálló 1970-es években épült, 565 nm-es telken lévő, 130nm-es, 2 lakásból álló(egybe 
is nyitható)  2 generációs, dupla komfortos családi ház.  Irányár: 17,9 MFt.  
Tel: 06 30 733-1753

n Pestlőrincen , a ganz telepen 2003-as építésű, újszerű, déli fekvésű 110 nm-
es , kétszintes duplakomfortos ikerház eladó, 180 nm összközműves telken.  
Irányár: 19,9 MFt, Tel: 06 30 733-1753

n szemere telep csendes, szép széles utcájában eladó egy 2011-ben teljesen 
átépített beton alappal, beton födémmel épült EGY SZINTES, ÖNÁLLÓ, KÖRBEJÁRHATÓ 
93 nm-es igényes, 3 szobás, CSALÁDI HÁZ. Irányár: 31,8 MFt. Tel: 06 30 733-1753

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu Városgazda

  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

HIRdESSEN LApuNKBAN!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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11Zacher Gábor toxikológus diákokkal beszélgetett a Vörösmarty iskolában Kultúra

� zacher Gábor, a 
Péterfy sándor 
utcai Kórház 

toxikológiai osztályá-
nak vezetője május 
30-án délelőtt a 
diákokkal beszélgetett 
a vörösmarty isko-
lában, délután pedig 
a szülőknek tartott 
előadást a miértek 
címmel a Kondor béla 
Közösségi házban. 

A diákoknak szóló előadásom 
nem arról szólt, hogy gyerekek, 
ne drogozzatok, ne igyatok, ne 
dohányozzatok – mondta Zacher 
Gábor. – Inkább a zenéről, az 
értékrendről, a facebookról, az 
internetről, a számítógépről, a 
szülőkkel való kapcsolatukról 
beszélgettünk. Délután pedig 
görbe tükröt tettem a szülők elé, 
de megjegyzem, hogy magam 
is egy kamasz fiú édesapja va-
gyok… 

zacher gábor elmondta, 
hogy az okostelefonok és a szá-
mítógépek világában egy átlagos 
családban a felmérések szerint 
mindössze napi 7 perc jut a gye-
rekre, miközben a csemete 3 órát 
számítógépezik, a szülő pedig 
3,5 órát tévézik.  ez az átlagosan 
7 perc pedig általában ilyen köz-
helyessé vált kérdésekkel telik: 
Mi történt az iskolában? Meg-
írtad a házi feladatot? Megetted 
az uzsonnádat? Hiányzik az ér-
demi kommunikáció, amellyel a 
szülők megismerhetnék a gyer-
meküket, megtudnák, miként 
gondolkozik, kikkel barátkozik, 
mi iránt érdeklődik. 

A szakember felhívta a szü-
lők figyelmét arra is, hogy a 
„bezzeg a mi időnkben” szólam 

ma már semmit sem ér, mert a 
világ a szülők tinédzserkora óta 
nagyon megváltozott. A sza-
kadék a két nemzedék között 
nagyobb lett, mint 20-30 évvel 
ezelőtt volt a szülők és a gye-
rekek között.  ennek egyik oka 
a technika gyors fejlődése és a 
modernizálódás lehet. 

– Próbáljuk meg összeha-
sonlítani a korábbi szórakozási 
módokat a mostaniakkal – java-
solta. – A különbség látványos. 
Régebben a szórakozás iskolai 

keretek között zajlott, és leg-
később fél 11-re mindenkinek 
illett hazaérnie. Mára ez na-
gyon megváltozott. egy vala-
mire való buli este 11 óra körül 
kezdődik. Így választ kapha-
tunk arra a kérdésre, hogy mit 
keresnek a kamaszok éjjel az 
utcán.  Ilyenkor a szülők nem 
tudják, a gyerek merre jár, kivel 
és mit csinál. Mit iszik vagy mit 
szív, vagy éppen mit vesz be? 
A főorvos szerint a kamasz-
kori problémákra elsősorban 

az otthoni beszélgetés volna a 
gyógyír, ezt a kommunikációs 
csatornát azonban nagyon ne-
héz megnyitni. emellett nagyon 
fontos a családi modell, az, hogy 
a gyermek mit lát odahaza. A 
családon belül a szeretet és a 
bizalom lehet a két kulcsszó.  
– Azok az értékek, amelyeket a 
gyerek részben otthonról hoz, 
részben a kortárscsoport-min-
tából tanul, illetve az iskolában 
szív magába, alapvetően megha-
tározzák a jövőjét.  

ne bezzegezzünk! 
Görbetükör a szülőknek, alternatíva a fiataloknak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A lélek benyomásAi
maevszka-Koncz Borjana magyarországon élő bol-
gár művész gobelinkiállítása lélek címmel nyílt meg 
május 28-án a városháza galériában. 

– A művésznő életútja kü-
lönös, fordulatokkal teli, és 
remek példaként szolgál arra, 
hogy miként valósíthatja meg 
magát az ember – ezekkel a 
szavakkal kezdte beszédét 
Gacov Anett művészettörté-
nész a kiállítás megnyitóján. 

Maevszka-Koncz Borjana 
nyarait egy kis bolgár falu-
ban töltötte, ahol a nagyma-
májától szőni tanult. A szent-
pétervári főiskola népművelő 
szakán végzett. Hazatérte 
után megismerte leendő fér-
jét, és 1988-ban Magyaror-
szágra jött. Második gyerme-
két várta, amikor elveszítette 
az állását, és tudatosan kezd-
te keresni a lehetőségeit.

egy alkalommal megte-
kintette Pázmány judit tex-
tiltervező iparművész gobe-
linjeit, s olyannyira a hatásuk 
alá került, hogy azonnal el-
határozta: ő is ezt akarja csi-
nálni. A kivitelezés technikai 
oldalát rajziskolában tanulta, 
miközben kereste a „saját 
hangját”. 

– 1997–99 között elvégez-
tem a Pályakezdő Fiatalok 
esély Alapítványa kárpit- 
és szőnyegszövő kurzusát, 
amelyet Pázmány judit ve-
zetett – mesélt az indulásról 
Maevszka-Koncz Borjana. 
– Később Csókás emese textiltervező iparművész keze alatt ta-
nultam, majd a macedóniai skopjéban folytattam rajz- és kárpit-
tervezési tanulmányokat.

Maevszka-Koncz Borjana mostanában az emberi természet-
ben keresi a témáit, az ember belső világára, energiáira fóku-
szál.

– A teljesség megragadásának igényével, szinte vallásos 
hangnemben, szőve festi meg a világmagyarázatait – fogalma-
zott gacov Anett. 

A tényleges szövést mindig vázlatkészítés, tervezés előzi meg, 
főként a hosszú, gyakran akár egy évig is eltartó munkafolya-
mat miatt. Az ezüst- és aranyfonalak fényes csillogást, emelke-
dett hangulatot adnak a gobelineknek. 

a kamaszkori problémákra elsősorban az otthoni beszélgetés volna a gyógyír

Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SPORTKÖZVETÍTÉSEK EGÉSZ NAP! 
ASZTALFOGLALÁS, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS: 

+36 30 427-3661
NÉZZE NÁLUNK A WIMBLEDON-I TENISZ MECSEK 
KÜZDELMEIT, ILL. A LABDARUGÓ VB-SELEJTEZŐIT

a Bókay kertBen!
Szeretettel ajánljuk nyári hűsítő fröccsmenünket kedves 
vendégeink figyelmébe! 
Nagytermünkben, illetve nyáron a teraszon baráti 
összejövetelek, születésnapok, céges rendezvények, 
keresztelők, és esküvők lebonyolítását 40-45 főig 
vállaljuk. +36 30 427-3661

   Cím: Bókay Kert, 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. a játszótér mellett

nyItVa tartÁS: Hétfőtől – vasárnapig 7:00-től 21:00-ig
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12 Három deszka, két színész és egy közös szenvedélyKultúra – szabadidő

� az országos 
amatőr színját-
szó és országos 

diákfilm Fesztivál-
nak 18. alkalommal 
adott otthont a rózsa 
Művelődési ház. a 
színvonalas előadások 
és a minőségi kisfilmek 
láttán nehéz dolga volt 
a szakértő zsűrinek.

csernai mariann  

A fesztivál létrehozója, Grünvald 
Mária 26 éve dolgozik pedagó-
gusként a kerületben, jelenleg a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek gimnáziumának 
igazgatója. 

– 1996-ban az akkor Hunyadi 
Mátyás gimnázium, ma sztehlo 
gábor evangélikus gimnázium 
égisze alatt indult útjára a kez-
deményezés – mondta a szerve-
ző. – A hunyadis színjátszók egy 
színdarabbal és a sztori című 
első filmjükkel álltak a nagykö-
zönség elé. Azóta pedig a szak-
körből fesztivál alakult. 

Kitartó zsűri
A Pestszentlőrinc-Pestszent-
imrei Felnőttek gimnáziuma 
által szervezett idei fesztivált az 
első színdarab díszletkandalló-
jának „melege” mellett Kucsák 
László alpolgármester nyitotta 
meg. A produkciókat szakértő 
zsűri értékelte, amelynek tagjai 
készek voltak arra, hogy hosszan 
vitatkozzanak egy-egy darab-
ról vagy filmről. Az évek során 
állandósult zsűritagok: Fráter 
Zoltán drámaíró, az eLTe ta-
nára és Mikó Csaba drámaíró, a 
Roham színház művészeti veze-
tője. A zsűri elnöke Dóka Péter 
író, a Móra Ferenc Könyvkiadó 
irodalmi szerkesztője volt. A 
fesztivál ötletét a kezdetektől a 
Rózsa Művelődési Ház karolta 
fel, s a megrendezését évről évre 
a kerületi önkormányzat, a Lő-
rinci garabonciás Alapítvány 
és a Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Közművelődési 
és sport Közalapítványa támo-
gatja.

iGazi szÍnházi 
élMény
napjainkig több száz filmet 
vetítettek a fesztiválon, kiváló 
lehetőséget nyújtva ezzel a fia-
taloknak a bemutatkozásra. A 
cél a színjátszás, a színház meg-
szerettetése a fiatalokkal és az 
egymás közötti tapasztalatcsere. 

Mindkét kategóriában indulhat-
tak általános és középiskolások, 
baráti vagy színjátszó körök és 
művelődési házak csoportjai. A 
műfaj és a téma megkötése, vala-
mint időkorlát nélkül bármilyen 
produkcióval lehetett nevezni. 
Így a drámától a komédiáig, 20 
percestől a 120 percesig változa-
tos műfajú és változó hosszúságú 
színdarabokat láthattak a nézők. 
A csoportok előszeretettel nyúl-
tak kötelező olvasmányokhoz, 
versekhez, novellákhoz inspirá-
cióért. A filmkészítés, a színját-

szás életre szóló élményt nyújt a 
fiataloknak, egyúttal önbizalmat 
ad nekik, és fejleszti a felelősség-
érzetüket. 

Idén 14 színjátszó csoport két 
nap alatt 20 darabot vitt szín-
padra, és 12 filmet mutattak be. 
A színpadi bemutatókat videón 
rögzítették, ezzel is elősegítve a 
csoportok későbbi szakmai mun-
káját és művészi fejlődését. A két-
napos fesztiválon számos kerületi 
csoport mutatkozott be, de érke-
zett csapat szegedről (MAszK) 
és Mezőszentgyörgyről is. 

grünvald Mária elmesélte, hogy 
van olyan szülő, aki általános, 
majd középiskolás korában is fel-
lépett a fesztiválon, most pedig a 
gyermekét kíséri a bemutatókra. 
Két társaság fellépése között, el-
vonva a figyelmet a díszletmoz-
gatásról és megelőzve az elkószá-
lást, az egész közönséget játékra 
invitálták, és kvízkérdéseket tet-
tek fel művészeti témakörökben. 
A helyes válaszért ajándék csoki 
járt. A közönség pedig együtt 
nevetett, sírt és tapsolt az egész 
fesztivál alatt.

ha felmegy a függöny
Idén 14 színjátszó csoport két nap alatt 20 darabot vitt színpadra 

a kötelező irodalmat izgalmasabb végigolvasni, ha utána színpadon is bemutathatják a diákok
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lendületben 
– nyáRon is
Kevesebb programmal, kisebb kíná-
lattal, de június második felében és 
júliusban is folytatódik a lendületbe 
hozzuk! ingyenes lakossági sport-
program. Íme, a kínálat:

Nordic walking:
hétfőnként 16.30-tól 17.30-ig.
Időpontok:
június 17., 24., július 1., 8., 15., 22., 29.
Információ:
schwarz Mária, 06-30-961-7731. 

Futópont: 
keddenként és csütörtökönként 
17 és 18 óra között.
Időpontok: június 13., 18., 20., 25., 27.,
július 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30.

Információ:
eszes jános, 06-20-232-3823. 
Mindkét sportág helyszíne a Bókay-kert.

A Cseperedő óvodát 1965-ben 
építették az emeletes és kertes 
házak övezte telepen. 1995-ben 
Lőrinci óvodánk, gyermekeink 
Alapítvány néven néhány lelkes 
szülő alapítványt hozott létre az 
intézmény szükséges fejlesztései-
nek és eszköztárának a bővítésé-
re. elsődleges céljuk az egészséges 
életmód játékos elsajátítását elő-
segítő tárgyi feltételrendszer meg-
teremtése volt. Az eltelt évek alatt 
számtalan beruházást is végrehaj-
tottak, például bútorokat vásárol-
tak, és átalakították az udvart. 

A tavasz beköszöntével, a 
„zöldnapok” keretében, az intéz-
mény minden hónapban más-
más témában szervez progra-

mokat. Az idei első program a 
Komposztfórum Magyarország 
egyesület játszóháza volt. Itt a 
gyerekek interaktív játékok se-
gítségével ismerkedhettek meg a 
komposztkészítés folyamatával, 
és ujjbábok közreműködésével 
tanulmányozhatták az aprócska 
„komposztlakó” élőlényeket.

 Márciusban a víz világnapját 
ünnepelték, és a nagycsoporto-
soknak kirándulást szerveztek 
a Planetáriumba. Áprilisban a 
szülők számára is nyitott, nagy-
szabású Föld-napi rendezvényt 
szerveztek. A gyerekek óvónőik 
irányításával aznap kora reggel-
től egészséges ételeket készítet-
tek: salátákat, krémeket, magvas 

süteményeket. Délelőtt a szülők 
és a gyermekek közös „vitamin-
tornával” melegítettek be, majd 
a szülők egyszerűbb szűrővizs-
gálatokon vehettek részt. A nap 
fénypontjaként Kádár Tibor ön-
kormányzati képviselőnek kö-
szönhetően 300 virágpalántával 
gazdagodott az intézmény udva-
ra. Májusban a madarak és fák 
napja alkalmából madárröptető 
bemutatót szerveztek, júniusban 
pedig kirándulások várnak az 
ovisokra.

➜ cs. m.

egészséges 
nevelés
Az óvoda 1999 óta a 
Cseperedő elnevezésű 
helyi pedagógiai 
program alapján 
működik, amelyet a 
nevelőtestület tagjai 
közösen dolgoztak ki. 
évtizedes tradíciókat 
átörökítve és az új 
nevelési irányzatokat 
figyelembe véve 
alakították ki a sajátos 
nevelési programot, 
amelynek fő pontjai a 
gyerekek egészséges 
életmódra nevelése, a 
természethez fűződő 
viszonyuk alakítása, 
környezettudatos 
magatartásuk 
formálása. Az 
intézmény három éve 
elnyerte a zöld óvoda 
címet, és aktívan részt 
vesz a madárbarát 
óvoda elnevezésű 
programban is. 



A mai rohanó világban a környezetvédelem, a természet 
szeretete fontos szerepet tölt be az életünkben. A tudatos 
nevelést nem lehet elég korán kezdeni. A lakatos-lakóte-
lepi Cseperedő óvoda mindennap kiegyensúlyozott lég-
körrel, egészséges környezetben várja az ovisokat.

TAVAszI zÖLD nAPOK
A lakótelepen is egészséges környezetben cseperednek 

TeVÉKeny 
TAnÖsVÉny
A vackor óvoda Címer utcai Kölyök-
mackó tagintézményében boldogan 
vették birtokba a gyerekek május 27-
én az új tanösvényt és játszóudvart. 

Az ünnepi pillanatokban Szőnyiné Guth Irén, 
a Vackor óvoda és tagintézményei vezető-
je és Bak Ferenc, az önkormányzat humán-
szolgáltatási irodájának vezetője beszélt az új 
tanösvény és játszóudvar megvalósításának a 
körülményeiről.

– Az óvoda udvara a Fővárosi Környe-
zetvédelmi Alap 1,8 millió forintos pályázati 
támogatásával, valamint az önkormányzat és 
az óvoda alapítványának anyagi hozzájáru-
lásával újult meg, összesen 3,4 millió forint-
ból – mondta Bak Ferenc. – Az udvar öntö-
zőrendszeres gyepszőnyeget, ütéscsillapító 
gyöngykavics- és fenyőkéreg-borítást kapott. 
Az apróságok bekötött szemmel, mezítláb 
mehetnek át a homokos, a kavicsos, a sóde-
res, a füves és a faforgácsos úton, hogy a tal-
pukon keresztül érzékeljék az egyes talajok 
közötti különbséget.  

– Kiemelt feladatnak tartjuk annak el-
érését, hogy a gyerekek érdeklődéssel for-
duljanak a környezetük felé – hangsúlyozta 
szőnyiné guth Irén.  – A kicsik a kialakított 
„tevékeny” tanösvény játékain tapasztalatokat 
gyűjthetnek. Az óvodai nevelésünkben eddig 
is kiemelt jelentőségű volt a környezeti neve-
lés, a környezettudatos magatartás megalapo-
zása, formálása. A gyógynövénykertben meg-
ismerkedhetnek a gyerekek a gyógynövények 
formájával és az óvodapedagógusok segítsé-
gével a hatásaikkal is. A megújított, igényesen 
kialakított kerttel régi álmunk valósul meg, 
mert úgy gondoljuk, hogy a gyermekek ilyen 
körülmények között egészségesebben, a szép 
környezetre fogékonyabban nevelkedhetnek.  
Az udvar avatásán a Kölyökmackó tagóvoda 
apróságai egy kis műsort is adtak. s ahogy 
véget ért az ünnepség, boldogan vették bir-
tokba a szép új udvart, ahol sok-sok érdekes-
ség, új játék várta őket.

➜ fülep 

A FőBB dÍJAzottAK
 országos diákfilm 

Fesztivál 
– legjobb filmdráma: 
nothing

– legjobb rendezés (álmok 
szárnyán): osztermann 
eszter 
– legjobb színészi alakítás 
(annamari nem tenyésztett 
vadászgörényt): tamás 
istván

– legjobb játékfilm: 
annamari nem tenyésztett 
vadászgörényt (bőti 
dániel, tamás istván, 
olcsák Márton, horváth 
Mercédesz naomi)

országos Amatőr 
színjátszó Fesztivál 
 – általános iskolás 
kategóriában a legjobb 
női szereplő tfirst Mariann 
(brassó utcai általános 
iskola) 
–  általános iskolás 
kategóriában a legjobb 
férfi főszereplő Gál 
norbert (Kassa utcai 
általános iskola ) 
– Középiskolás 
kategóriában  a legjobb 
férfi színész boldog ádám 
(MaszK) 
– Középiskolás 
kategóriában a legjobb 
női színész hajgató anita 
(MaszK) 
– Középiskolás 
kategóriában a legjobb 
férfi mellékszereplő  
Kiss Péter (MaszK) 
– legjobb társulat: 
MaszK 
– legjobb előadás:  
nyolc nő (Karinthy Frigyes 
Gimnázium) 

a nagyfiúk is ültetnek virágot
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházMindig Jézus Krisztus oltárának a közelében, Éradonytól a Szent László-plébániatemplomig

�Ma már úgy érzi 
Gábor elemér 
atya, otthon van 

a havannán, ahol a 
lelkekből építik, kőből 
pedig tovább építik 
isten házát.

A számára akkor teljesen új kör-
nyezetbe Gábor Elemér 2010. 
augusztus 1-jén került, s ha nem 
is idegenkedve, de idegenként 
kezdte meg az úr jézus szolgá-
latát a Havanna-lakótelepi plé-
bániatemplomban. Lapunkban 
annak idején megjelent írás az 
érkezéséről, de az atya akkor 
nem kívánt megnyilvánulni, 
mondván, nem tudna mit mon-
dani. Most már azonban igen…

„nem éreztem jogosultságot 
akkor, hogy véleményt formál-
jak. Ma már meg tudok fogal-
mazni őszinte szavakat, s ezek 
olyanok, amelyek a három elő-
döm, somogyi László, nagy Kár-
oly és Tóth Bertalan plébános 
előtti elismerést hangsúlyozzák. 
Látom, érzékelem, hogy mennyi 
hasznosat tettek” – mondja a 36. 
életévét januárban betöltött, a 
Havannán hivatalosan plébániai 
kormányzóként szolgáló atya, 
akinek a megjelenése külső és 
belső rendezettségről árulkodik. 
A külsőről azért, mert a püspök-
ségen tett látogatása után még 
az úgynevezett papi civilben 
volt, a belsőről pedig a hibátla-
nul megfogalmazott mondatai 
árulkodtak.

ebédeK 
a Plébánossal
„Perceknek tűnik, úgy szaladt 
el a három év. Ma már itthon 
vagyok a Havanna-lakótelepen. 
Abból érzem, hogy amikor vé-

gigmegyek az utcán, körbesétá-
lom a templomunkat, magam-
hoz közelinek érzem a fákat is, 
a köveket is. És ami a legfonto-
sabb: egyre inkább az itt élő hí-
veket is, mert minden vasárnap 
után többen vannak azok, akik-
kel, ha nem is személyesen, de 
ismerjük egymást. sokszor csak 
egy-egy elkapott pillantásból” – 
fogalmaz elemér atya, akinek, 
lévén erdélyi, „kötelező” szépen 
beszélnie a magyar nyelvet.

A határhoz közeli Éradonyban 
eltöltött gyermekévek meghatá-
rozóak voltak számára. Íme, a 
bizonyíték: „Annak köszönhe-
tően, hogy sok időt töltöttem a 
község templomában, közel az 
oltárhoz, már 12 évesen megfo-
galmazódott bennem, hogy pap 
leszek. Ministráltam, énekeltem, 
segítettem a plébánosunknak, 

aki rendszeresen étkezett ná-
lunk. Példaként él ma is bennem 
a képe. Biztos, hogy egy gyer-
meknek az ilyen élmények és 
emberek adnak lökést, s nem a 
tudatosság és az elhivatottság.”

tudJa, Kire 
száMÍthat
Arra a tudatosságra egészen ad-
dig kellett várni, amíg a gyulafe-
hérváron eltöltött négy év, majd 
az esztendőnyi gondolkodás és 
az azt követő kétévnyi gyakorlat 
után már „lélekbe maródott az 
elhatározás”. ekkor már tudta a 
felszentelés előtt álló fiatalember, 
hogy Isten szolgája lesz.

nem sok idő kellett, s a fi-
atal káplán, ahogy erdélyben 
mondják, „kiment Magyarba”, 
itt doktorált kánonjogból. A bu-

dapesti Batthyány téri szent An-
na-templomban eltöltött szolgá-
lat után érkezett Lőrincre, ahol 
rögtön szép élményeket szerzett. 
„Élő közösségre találtam itt, 
szép környezetben. Amikor az 
első szentmisémen láttam, hogy 
tele vannak a padsorok, tudtam, 
úgy kell folytatnom a szolgála-
tot, amint az elődeim tették, s 
ez nagy felelősség. úgy éreztem, 
tradicionális lelkipásztori mód-
szerekkel élhetek. Rendszeresség, 
bizonyosság, kiszámíthatóság, 
stabilitás. Vagyis hogy mindenki 
tudja, mi lesz, mire számíthat, s 
mindezt közvetlenséggel, nyitott-
sággal ötvözve. Az, hogy vasár-
naponként négy-ötszáz hívő vesz 
részt a szentmiséken, igazolhat-
ja, hogy jó úton jár a közösség, 
s érzem ezt a mindennapokban 
is. Ma már tudom, hogy kire, 

kikre számíthatok, ha segítségre 
van szükség. Megbízható hívek, 
kiszámítható emberek, biztos 
segítség – mindez nagy lelki erőt 
adhat mindnyájunknak.”

ÖrÖK 
MeGnyuGvás
Azt mondja az atya, hogy az 
építkezés első fele, a lelkeké, 
elkezdődött, ugyanakkor ezzel 
párhuzamosan az is fontos, hogy 
a kőből megépített templomuk 
még szebbé váljon. szépül is, 
mert az állam, az önkormány-
zat és a hívek támogatásának 
köszönhetően mindig előbbre 
tudnak lépni. A talajvíz elleni 
szigeteléshez jelentős segítséget 
kaptak, be is fejezték a munkát, 
most már jöhet az „ár”, nem bá-
nik el velük.

„sok-sok apró lépéssel jutunk 
előrébb. Olyanokkal is, amelyek 
nem oly látványosak, de egy ott-
honban annak is rendben kell 
lennie, amit csak mi látunk.” 

Azonban „nyilvánosan” is 
büszke lehet a közösség arra az 
urnatemetőre, amelyet tavaly 
ősszel szenteltek fel, s egyre 
többen választják e termet vég-
ső nyughelyüknek. A miért lel-
ki részére tökéletes választ ad 
elemér atya:

„Ahogy közeleg az idő, hogy 
itt kell hagynunk e földi létet, az 
emberek egyre inkább úgy érzik, 
hogy ott kell végső nyugalomra 
találniuk, ahol az életük során is 
sokszor lelhettek megnyugvás-

otthon Van a haVannán
  Gábor Elemér atya nagy elődök nyomdokaiba lépett

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Már a találkozónk elején kiderül: nem 
unalmas, nem egyhangú az élet a sándor 

családban, mert az autóból a két felnőtt 
mellett két gyermek is kiszáll, ami jelzi: 

a szolgálaton túl is be van osztva minden 
perce a kerületünkkel most ismerkedő 
házaspárnak.

zsolt 45 éves, a feleség, a beosztott lel-
kész 39. nyílt arcú emberek, akikkel szí-
vesen ül le az ember, hogy megtudja, kik 
ők, s milyen tervekkel érkeztek. Fontosat 
fogalmaz meg a házaspár: „nyitott lélek-
kel érkeztünk, a hívek felé fordulva.”

gabriella Törökszentmiklóson szüle-
tett, majd a szolnokon elvégzett iskolái 
után szigetmonostori református temp-
lomban volt az első szolgálati helye. In-
nen Debrecenbe, a teológiára került. Ott 
ismerkedett meg, s kötött házasságot a 
férjével. Később együtt szolgáltak Cegléd-
Felszegen, ahonnan ez év tavaszán kap-
tak meghívást a lőrinci gyülekezetbe.

Itt olyan előd után kellett elfogad-
tatniuk magukat, mint Papp Tibor, aki 
csaknem egy évtizeden át szolgált a 
templomban. A lelkész urat 2012 őszén 
váltotta Kiss László, aki fél éven át tevé-
kenykedett itt. Őt követte a sándor csa-
lád, amelynek a tagjai szép reményekkel 
foglalták el a gondozott templomkertben 
lévő lakásukat, egészen közel az úrhoz… 

 A férj, sándor zsolt Abaújszántón 
látta meg a napvilágot, református lelké-
szek gyermekeként. A sárospataki érett-
ségi, majd a katonai pálya felé történő 
rövidke „eltévelyedés” után 1991-től ő is 
a Debreceni Református Hittudományi 
egyetemen tanult, s az élete innen már 
összeforrott gabrielláéval.

„sok újat kell megtanulnunk itt, a 
lőrinci gyülekezetben, de másfél hó-
nap után azt mondhatjuk: megtaláltuk 
a helyünket. Érezzük a szeretetet és a 
bizalmat, ami értelmet ad a munkánk-
nak és boldogságot a napjainknak.”  
ez a bizonyos értelem a napi szolgálaton 
túl is ad tennivalót, hiszen olyan prog-

ramokkal várják a nyári hónapokban a 
gyermekeket, hogy az a civil életben is 
megirigyelhető.

június 24-től óvodásoknak lesz nap-
közis tábor a játékra és kalandozásra is 
csábító templomkertben. Bibliai történe-
tekkel gazdagítják a gyermekek lelkét, de 
lesz sok-sok játék és szórakozás is. A na-
gyobb gyerekek július 1-jétől vehetik bir-
tokukba a templomkertet, hogy aztán öt 
nappal később gazdagabban távozzanak, 
s be is mutassák a szülőknek és a gyüle-
kezet tagjainak, hogy nem telt eredmény 
nélkül az idő. A „testi és lelki kalandtá-
bor” napi háromszori étkezéssel csupán 
8000 forintba kerül egy hétre. Az augusz-
tus 12-én kezdődő angol nyelvi táborban 
anyanyelvi tanárok is foglalkoznak majd 
a gyerekekkel. Részletes információ a 
refkossuthter.hu honlapon olvasható. 

„Hisszük, hogy ugyanolyan nyitott 
lélekkel jönnek el hozzánk a gyerekek, 
mint amilyennel várjuk őket” – összegzi 
a lényeget gabriella.

Amikor meghallja az 
ember, hogy a sándor 
családnak négy gyermeke 
van – Kincső, Panna, 
Balázs és mátyás –, azt 
gondolja, hogy íme, a példa 
a bőséges gyermekáldásra. 
mivel azonban az édesapa 
elmeséli, hogy olyan 
családban nőtt föl, ahol 
13-an voltak testvérek (a 
lelkésznek hat fiú- és hat 
leánytestvére van), már 
nem is tűnik oly soknak a 
négy gyermek…


 

„Univerzális” 
védőszent
Június 8-án ünnepeltük a 
gabona aratása és a szüre-
ti munkák védőszentjének, 
szent medárd püspöknek 
a napját. 

Medardus noyoni püspök a fland-
riaiak (Flandria Franciaország és 
Belgium között megoszló terület) 
megtérítőjeként fáradságot nem 
ismerve járta be egyházmegyéjét. 
Ahol tehette, hirdette az úr igéjét, 
és irtotta a pogány erkölcsöket.

A pikárdiai salencyben szü-
letett, 456 körül, frank nemes-
ember és gallo-római anya gyer-
mekeként. 33 évesen szentelték 
pappá, majd 530-ban (!) a papság 
és a nép egyhangú kívánságára ő 
lett Pikárdia tartomány püspö-
ke. A népvándorlás egyik hullá-
maként érkező hunok pusztítá-
sa nyomán a székhelyét áttette 
noviomagusba, a mai noyons-
ba. Hosszú életű volt, 545. június 
8-án halt meg.

A népi időjóslás valószínűleg 
már korábban kialakította meg-
figyelését, a 40 napos esőzést, és 
csak később illesztették ezt szent 
Medárd ünnepéhez. június hónap 
abban a térségben is igencsak csa-
padékos, így a bölcsesség egyálta-
lán nem volt alap nélküli. egész 
európában ismert a megfigyelés, 
nem magyar sajátosság, misze-
rint, ha Medárd napján esik, 40 
napig esik. A napok száma bizo-
nyára a bibliai özönvízre utal. A 
jelképes szám lényegében a június 
csapadékosságát jósolja meg.

Medárdot az aratás, a fogfájás, 
a jó idő, a meddőség, a mentális 
betegségben szenvedők, a parasz-
tok, a rabok, a fogságba vetettek, 
a serfőzök és a szőlő védőszentje-
ként is számon tartják.

egyre több hívére számíthat gábor elemér atya, és ez a miséken is látszik

nyITOTT LÉLeKKeL,  
A HÍVeK FeLÉ FORDULVA

elemér AtyA  
névJegye
székelyhídon született 
1977. január 26-án. 
nagyváradon szentelték 
pappá 2002 júniusában. 
ezt követően káplán lett 
a nagyváradi bazilikában, 
2002–2003-ban püspöki 
titkár, szertartó. 2003–
2008 között budapesten 
folytatott tanulmányokat a 
Kánonjogi Posztgraduális 
intézetben. 2003 és 2009 
között kisegítő lelkész 
volt a batthyány téri 
szent anna-plébánián, 
2009–2010-ben káplán 
ugyanott. 2010. augusztus 
1-jétől plébániai kormányzó 
a havanna-lakótelepi szent 
lászló- plébánián. 2012 
februárjától az esztergom–
budapesti érseki 
bíróság ügyhallgatója és 
kötelékvédője.

április közepe óta új szolgálói vannak az úrnak Pestszentlőrincen, 
a Kossuth téri református templomban. sándor zsolt lelkész és a 
felesége, sándor gabriella április 13-án érkezett a kerületbe. ve-
lük ismerkedtünk meg.
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14 A kultúra éjszakáján közösen repülhetünk egyet PrograMajánló

múzeumok 
éjszakája 

A tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjte-
ménynek köszönhetően az elmúlt évekhez hasonlóan 
érdekes programokkal várják június 22-én kerületünk-
ben is a polgárokat a múzeumok éjszakáján.

A repüléstörténeti kiállítóhely (Delta Üzletház, Üllői út 440. I. eme-
let.) 18 és 23 óra között tart nyitva. Itt az „Ég és Föld” – A polgári 

repülés és Budapest XVIII. kerülete című kiállítás tekinthető meg, 
amelyet a Ferihegyi repülőtér és a magyar légitársaság relikviáiból 
állítottak össze. A program közönségtalálkozóval indul 18 órakor. 
Kucsák László alpolgármester köszöntője után térzenével, a légiutas-
kísérők ruhabemutatójával és Mohai Tibor – Moha bácsi – repülős 
dalaival várják az érdeklődőket. óránként  tárlatvezetést tartanak, 
és egyéb programokkal színesítik az estet, például Veréczi zsuzsa 
dedikálja A repülést szolgálták című könyvét.

A másik helyszínen, a Múzeumsarok kiállítóhelyen (szent Lőrinc 
sétány 2.) 16 órától 24 óráig követik egymást a programok. 17 és 
19 órakor gigabubi néven játékos kémiai kísérleteket végeznek, de 
játékos totó is lesz könyvnyereményekkel, továbbá érdekes „céllövé-
szetet” szerveznek.

Részletes információk a honlapon: muzeum@muzeum18ker.hu.
ezek a programok ingyenesek, nem szükséges rájuk karszalagot 

vásárolni, de a többi budapesti programra elővételben is vásárolha-
tók karszalagok a Múzeumsarok kiállítóteremben és a gyűjtemény 
irodájában (Kondor Béla sétány 10.) nyitvatartási időben.

A helyi rendezvények fő támogatója az airLeD program.

kézműVes nyár
Hogy a nyári szünidőben se unatkozz, minden szerdán 17–19 órá-
ig kézműves foglalkozásokkal várunk a Lőrinci nagykönyvtárban 
(Thököly út 5.)! A foglalkozásokon megismerkedhetsz többek kö-
zött különböző korok életével, tárgyaival, játékaival.
Tervezett időpontok és témakörök 

július 3.: ókor – egyiptom; július 10.: Távoli civilizációk – ja-
pán; július 17.: Távoli civilizációk – indiánok; július 24.: Középkor 
– királylányok, királyfik, lovagok, lovagvárak; július 31.: Csuhétár-
gyak, virágok; augusztus 7.: Társasjátékok készítése; augusztus 14.: 
gyöngyfűzés; augusztus 21.: Termésképek.

A programok inkább nagyobbaknak, 5-6 éves kortól ajánlottak. 
A foglalkozások beiratkozott olvasóink számára ingyenesek. Az itt 
készült képeket megnézheted a http://picasaweb.google.com/lorinc.
konyvtar honlapon.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 13. 17 óra: TAMA 
– Horváth Ödön 1956-os 
könyvének bemutatója. 
Köszöntőt mond Csillag László, 
a könyvet bemutatja Madár 
János. Közreműködik: Turáni 
Csongor hegedűművész.
Június 14. 19 óra: az Auróra 
tánciskola műsora
Június 15. 12 óra: Agapé 
Gyülekezet – színházi előadás, 
vallási ünnepség
Június 16. 13.30: a Tiringer 
Mozgásművészeti Stúdió 
műsora
Június 16. 15 óra: a Dance City 
Center műsora
Június 21. 18 óra: az 1908 
SZAC KSE díszközgyűlése
Június 22. 17 óra: a Több, 
mint próbálkozás című kiállítás 
megnyitója
Június 28. 11 óra: 
Semmelweis-napi ünnepség
Tanfolyamok:
Zumba kedden és csütörtökön 
18–19 óra között. Részvételi díj: 
600 Ft/alkalom.
Callanetika (női zsírégető 
torna) kedden és csütörtökön 
19–20.30 óra között. Részvételi 
díj: 700 Ft/alkalom.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9 
órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c

Telefon: 297-3018
Június 15. 14 óra: Thai-box 
gála 
Június 16. 15 óra: Dankó Pista-
emlékműsor, nótadélután
Június 29–30. 10 óra: a 
Magyar Látványtánc Szövetség 
országos versenye
Minden hétfőn és szerdán 
9.20-tól Baba-dúdoló. 
Belépőjegy: 300 Ft/család.
Minden szerdán 10.30-tól 
Maszat-kuckó. Belépőjegy: 400 
Ft/gyermek.

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Június 23. 18 óra: a Kolibri 
Táncegyesület jubileumi 
előadása

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly 
Június 14. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub: nyár, víz, virágok
A könyvtár június 17-től 29-ig 
leltár miatt zárva tart, nyitás: 
július 1-jén 13 órakor.
Nyári nyitva tartás ( július 1-jétől 
augusztus 31-ig): hétfő, szerda, 
csütörtök 13–19 óráig; kedd, 
péntek 9–15 óráig, szombaton 
zárva.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.

Telefon: 291-2392
A nyári szünet július 1-jétől 
27-ig tart, nyitás július 29-én, 
hétfőn.

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
Június 28.: Könyvajánlók klubja
A nyári szünet július 1-jétől 
27-ig tart, nyitás július 29-én, 
hétfőn.

gAlériA 18
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
Június hónapban a Virányosi 
Alkotók Klubjának üvegfestéssel 
és mozaikozással készült 
alkotásainak kiállítása 
tekinthető meg.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 13. 14 óra: Fehér 
asztalnál – NYÉVE-összejövetel
Június 15. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Június 16. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 17–21. Művészeti tábor 
a Hortobágyon
Június 19. 18.45: Zumba 
Nikivel
Június 22. 11 óra: Gálaműsor 
az Otthon Theatrum 
művészeivel
Június 23. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 24–28.: Tűzzománc 
tábor
Június 27. 17 óra: a Művészeti 
Tárló kiállításának megnyitója
Június 29. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás

városházA dÍszterem
városház utca 16.

Június 20. 18 óra: a Gilice-díj 
átadó ünnepsége a Napraforgó 
Óvoda szervezésében

út gAlériA AlKotóház
madách imre utca 49.

Meseillusztrációk – Bódi Kati 
képzőművész kiállítása

hAvAnnA KiállÍtóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.): 
Tanfolyamaink június végéig 
tartanak (kivéve a zumba, 
amelynél az utolsó alkalom 
augusztus 8.). Az egyéb 
lehetőségekről érdeklődjenek 
személyesen vagy az 
elérhetőségeinken. 
Kastélydombi Általános Iskola 

(Nemes utca 56–60.): 
Június 15. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Belépő: 500 Ft.
Június 29. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. A zenét Nagy László 
szolgáltatja.!
Bővebb információ 
programjainkról, programjaink 
helyszíneiről telefonon (291-
9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen 
kérhető az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.).

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 
óráig a PIK Ház felújítása alatt a 
fenti címen!
Július–augusztusban a 
Barangoló kör nyári szünetet 
tart. A túrák szeptembertől újra 
indulnak.
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.
Hétfőnként 13–18 óráig 
családsegítő szolgálat, 
szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától 
kézimunka szakkör, hétfő–
szerda–péntek 17 órától 
KRESZ-tanfolyam.

PolgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. A jogi 
tanácsadás szünetel.

nAtiK – nőK A Xviii. 
KerÜletért AlAPÍtvány

üllői út 453.

Telefon: 295-0666
Július 12–16. között erdélyi 
kirándulást szervezünk. A 
kirándulás középpontjában 
a Gyergyóremetei Falunapok 
állnak – sok egyéb látnivaló 
beiktatásával. Érdeklődés és 
jelentkezés a 295-0666, a 06-
20-524-3043 vagy a 06-20-
943-6071 telefonszámon.

BAl 18
üllői út 337. (mszP-székház)

(MSZP-székház)
Június 20. 17.30. Társalgó. 
Meghívott vendég Gerendás 
Péter Liszt Ferenc-díjas 

zeneszerző, előadóművész. 
Beszélgetőpartner: Dési János 
újságíró.

ÜnnePel A KoliBri
a Kolibri táncegyesület 
fennállásának 20. évfor-
dulója alkalmából ünnepi 
gálaelőadást rendez június 
23-án 18 órakor a lőrinci 
sportcsarnokban. az 
előadásra minden egykori 
és mostani növendék, 
illetve tanár meghívást 
kapott, és szinte teljes 
létszámban részt vesz. a 
táncos ünnepre mindenkit 
szeretettel várnak. 

Zöldellő 
PestsZentimrénk

A ClubnetCet interne-
tes ismeretterjesztő 

egyesület és a szeret-
ve tanulni egyesület 

a Pestszentimre-
városközpont 

megújítása című 
városrehabilitációs 
program keretében 

rajzpályázatot hirdetett 
a Pestszentimrei sport-
kastély betonkerítésé-
nek díszítésére. Három 

kategóriában 17 pá-
lyaművet díjaznak.  
Június 22-én egész 

nap szeretettel várnak 
minden érdeklődőt a 
nagy falfestésre és 

a díjátadásra a sport-
kastélyhoz. 

semmelweis nAP
Július 1-je semmel-
weis nap, amely az 
egészségügyi szol-

gáltatóknál foglalkoz-
tatási jogviszonyban 

álló egészségügyi 
dolgozókra és egész-
ségügyben dolgozók-
ra kiterjedően munka-
szüneti nap. JÚliUs 

1-jén, HétFőn A 
ZseBők ZOltÁn- és 
A Pintér kÁlmÁn 

sZAkrendelő ZÁr-
VA tArt,  a felnőtt 

orvosi ügyelet meg-
erősített szolgálatot 

lát el.

Programok
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– Közel áll a futballpályához így 
is, úgy is. Hogy látja: a korábbi 
évekhez képest népszerűbb lett a 
foci a gyerekek körében?

– egyértelműen igen. Öröm, 
hogy az elmúlt évben bővült az 
egyesületünk taglétszáma, s ez-
zel együtt nőtt az érdeklődés a 
labdarúgás iránt is. Minden kor-
osztályban van csapatunk, szép 
számban képviselik az egyesüle-
tet a bajnokságokon, tornákon. 
Az idén a Bozsik-program ke-
retében meghirdetett tornákra 
már két-két csapattal neveztünk 
korosztályonként. A létszám és 

a tennivalók növekedése miatt 
új edzőt is köszönthettünk az 
egyesületünkben. Urbán Flórián 
egykori válogatott labdarúgó is a 
United FC mezébe bújt. Flóri az 
„idősebb korosztály” szakmai fel-
ügyeletét látja el, őket terelgeti.

– Hány korosztály képviselői 
vannak ott a tornákon?

– A legkisebbektől, az 5-6 
évesektől kezdve egészen a 14 
évesekig hallhat már a konku-
rencia a LU FC-ról, vagyis a 
Lőrinc Unitedról. szeretnénk 
kitolni a felső határt, s egy 98-
as csapat létrehozását tervezzük. 
Vagyis odafigyelünk azokra a 
srácokra, akik az általános isko-
la befejezése után nem labdarú-
gó akadémián folytatják a tanul-
mányaikat. Azt akarjuk, hogy 
ők se szakadjanak el a sporttól, 

hanem továbbra is edzésben 
legyenek, versenyezzenek. A 
legtöbben a kamaszkorukban 
hagynak fel a sportolással, pedig 
ezekben az években dől el, hogy 
lesz-e sportoló valakiből. nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos volna a közép-
iskolások számára is a rendsze-
res sportolás.

– Az utóbbi időben új szak-
osztályokkal bővült a lőrinci 
klub. Melyek ezek?

– A labdarúgás mellett ket-
tő is alakult az idén. Az egyik a 
szivacskézilabda, Kruj Bea veze-
tésével. Ide az 5 és 8 év közötti 
kislányokat várjuk. A másik a 
jégkorong, amely Pindák László 
irányításával működik. Ide el-
sősorban alsós, tehát 6–10 éves 
srácokat hívunk.

hirdetés

A DÖnTeTLen 
KeVÉs VOLT
 
Június 2-án rendezték meg a Blsz ii. osztály 
kerületi rangadóját, a szAC–PsK-összecsapást, 
amelyre, ahogy mondani szokták, még a halottak is 
felébredtek. nos, lehet, hogy igen, azonban a tét (a 
„tétlenség”?) kissé befolyásolta a derbi színvonalát. 
magyarán felejthető, 2-2-es döntetlennel zárult 
a találkozó.

új szAKOszTÁLyOK Az LU FC-BAn

Túlzás volna azt állítani, 
hogy tömegek lepték el a 
nagybecskerek utcai Malév-
sporttelep (Vilmos endre 
sportcentrum) pályáját, hogy 
végignézzék azt a meccset, 
amely minden évben kétszer 
a legfontosabb a csapatok szá-
mára. ez a győzelem nem há-
rom pontot ér, annál sokkal 
többet. Dicsőséget.

nos, ezen a vasárnapon 
mintha kicsit beleszürkült vol-
na a derbi az egyszerű, hétköz-
napi meccsek sorába, aminek 
oka van.

Az egyik az, hogy a 
pestszentimrei PsK-nak már 
minden mindegy volt, ugyan-
is – lejátszva a március végi tél 
miatt elmaradt meccseit – ki-
derült, hogy a csapat kiesett a 
II. osztályból. Az őszi menete-
lésüket, az akkori 4–5. helye-
zést tekintve ez legalább ak-
kora meglepetés volt, mintha 
a magyar válogatott legyőzné 
Hollandiát az őszi idegenbeli 
vb-selejtezőn…

szóval, a PsK kipottyant, a 
szAC-nak pedig nagyot kelle-
ne bucskáznia ahhoz, hogy ne 
kerüljön be az első nyolc közé. 
(A bajnoki osztályok átszerve-
zése és megreformálása miatt 
csak az első nyolc helyezett 
csapat marad benn, az attól 
lefelé lévők a III. osztályban 
folytatják az ősztől  – A szerk.) 
A tétnélküliségtől függetlenül 
a játékosok tisztában voltak 
azzal, hogy presztízsről is szó 
van. elmondhatták volna a 

PsK-sok azt is, hogy a győzel-
mükkel magukkal rántották a 
szAC-ot is a harmadik vonal-
ba…

Az összecsapáson a lőrinci-
ek kétszeri vezetését is ki tud-
ta egyenlíteni az imrei gárda. 
Ráadásul úgy, hogy az egyik, 
inkább nehézatlétára emlékez-
tető játékosukat kiállította a 
játékvezető. egyébként a mér-
kőzés során a bíró felmenőit 
többször emlegette az „úri kö-
zönség”, mint ahányszor a fia 
megszólíthatta őt eddigi élete 
során… Klubszínektől függően 
tizenegyest, kiállítást, sárga és 
piros lapot kértek számon raj-
ta azok is, akik a pálya másik 
feléről ítélkeztek. Mi tagadás, 
nem a bíró volt a legnépsze-
rűbb ember a nagybecskerek 
utcában. 

A már kiesett imrei csapat 
becsületére szóljon, hogy tíz 
emberrel is úgy küzdött (jól 
ugyan nem játszott), mintha 
lett volna tét. A jutalom nem 
maradt el, mert egy-két perc-
cel a vége előtt (több nagy és 
kihagyott helyzet meg kapufa 
után) bevették a lőrinci kaput.

A PsK-nak ez csupán az 
egy pontot, az ikszet jelentette, 
a szAC-nak viszont azt, hogy 
nem nyugodhattak meg, mert 
a kiesés réme továbbra is ott 
lebeg a fejük fölött.

edzői szemmel
maráczi János, 
a szAC mestere: 
rangadót játszottunk, 
futball nélkül…
Pénzes sándor, a 
PsK vezetőedzője: 
Kiestünk, ez ellen már 
nincs mit tenni, de 
igyekszünk a jót nézni: 
a sok sérülés miatt 
tavasszal sikerült 
beépíteni néhány 
ifijátékost a csapatba, 
akik értékei lehetnek 
majd az őszi PsK-
nak.



SZAC-sikerek – 
korfballban
A korfball-bajnokság 
rájátszása után a SZAC-
játékosok örülhettek. Az első 
osztályban bajnoki arany-
érem jutott a csapatnak, míg 
a második vonalban, az NB 
I/B-ben induló két csapatuk 
ezüst-, illetve bronzéremmel 
zárta a mérkőzéssorozatot. 
Az NB I-es siker azt is jelen-
ti, hogy a SZAC-korfballosok 
részt vehetnek a Bajnokcsa-
patok Európa-kupája (BEK) 
mérkőzéssorozaton, amelyet 
Hollandiában rendeznek 
meg. Külön dicsőség, hogy 
Beöthy Álmos az NB I, Májer 
Zsolt pedig az NB I/B gól-
királya lett. Hack Barnabás 
és Ruzsa Gergely a Magyar 
Korfballért díjat vehette át, 
míg Berki Rozália az év 
junior játékosa lett.

néha megrázóan gyorsan tör-
ténnek az események. Az utol-
só bajnoki mérkőzést követően 
még senki nem gondolta, hogy 
az a mérkőzés volt az FTC-
PLeR-Budapest záróakkordja. 

nézzük az első „fejezetet”, 
amikor még azt lehetett hinni, 
hogy minden rendben van… 
(Vagy már akkor sem?)

Bizonyára sokan csodálkoz-
tak volna, amikor a kézilabdá-
zók a Tüzér utcában gyülekez-
tek a szezont lezáró edzésükre. 
A csapat ugyanis nem a ha-
gyományos módon fejezte be 
az edzést, hanem mindenna-
posnak nem nevezhető gyakor-

latokkal. A cselgáncs fogásait 
gyakorolták.

MindenKi Mehet…
Akkor így vélekedett a vezető-
edző, zsiga gyula:

„Csak első pillanatra tűnhet 
testidegennek a cselgáncs, való-
jában nem az. Igaz, a dzsúdót a 
küzdősportágak közé sorolják, 
de aki végignéz egy meccset, 
az láthatja, nálunk is van bőven 
küzdelem. Olyannyira, hogy 
minden perc küzdésből, egy-
másnak feszülésből áll. Abból, 
hogy miként lehet túljutni az el-
lenfélen, miként lehet lebontani 
a fogásokat.”

Kiderült a mester szavai-
ból az is, hogy nem új dologról 
van szó, mert amikor az idejük 
megengedte, szezon közben is 
dzsúdózott a csapat, „a srácok 
örömmel rándultak át a másik 
sportágba”.

Természetesen szóba került 
akkor az ősz is, de nem úgy… 

„ez a mai az utolsó gyakor-
lat, aztán mindenki mehet” – 
mondta zsiga.

 „Mármint pihenni…?” – 
kérdeztem. 

„Igen, így gondoltam, bár ne-
künk, szakvezetőknek, nem ér 
véget a munka, mert kell még 
egyenesíteni a kereten” – vála-
szolta.

MéG MindiG 
tárGyalnaK
Az már az akkori beszélgeté-
sünk előtt biztos volt, hogy az 
edzővel már újabb egy évre 
hosszabbítottak.

„Ami engem illet, köszönöm, 
megvagyok, de ez a keret vala-
mennyi tagjáról nem mondható 
még el. A kérdőjelek a jövő hét 
során tűnhetnek el.”

„Van már konkré-

tum?” – tettem fel a kérdést. 
    „Mivel még folynak a tárgya-
lások, nem akarok a döntések 
elébe menni. Megvárom inkább 
azt, hogy mi lesz.”

„Tavaly a hetedik, az idén az 
ötödik helyen zártak. elégedett 
ezzel? – kérdeztem abban a hit-
ben, hogy lesz folytatás.

„Igen. új stílusban, más kézi-
labdát játszva küldtem a pályára 
a játékosokat. A kéthelynyi elő-
relépés jogos, megérdemelt.

„Hadd kérdezzem meg újra: 
hogyan tovább? – hangzott az 
utolsó kérdésem május 31-én. 
– A sikeres bajnokság után kik 
maradnak az ősztől is zöld-feke-
ték?”

„Én meg hadd válaszoljak 
újra: folynak a tárgyalások. 
Konkrétumokat csak akkor 
mondok, ha megismerem a 
konkrétumokat…”

a d-naP: Július 15.
s íme, a folytatás… 

június 7-én már az edző is 
tudta, hogy „szétment” a csapat, 
oda a fúzió.

– A Fradi felgyorsította a fú-
zió felbomlását, alapjában véve 
ők akarták ezt. úgy vélik, hogy 
a női csapatuk jobban ki tudja 
használni az ennek nyomán adó-
dó anyagi lehetőségeket, s azt, 
hogy a férficsapatuk, a klub saját 
utánpótlására támaszkodva, az 
nB/B-ben indul. Így több pénz 
jut a lányokra. A női együttes-
ből akarnak egy rendkívül erős, 
a versenyt a győrrel is felvenni 
képes gárdát csinálni – összeg-
zett tömören zsiga gyula.

– Az ön szerződésén még meg 
sem száradt a tinta… Mi lesz?

– Azokkal fogok dolgozni, 
akik itt maradnak a klubnál.

– Kikre számíthat?
– ebben nem tudok újat 

mondani, még tartanak a tár-
gyalások.

– Mi hát a biztos a kerületi 
kézilabdában?

– Az, hogy július 15-én meg-
tartom az első edzést.

– Kiknek?
– Azoknak, akik a PLeR-nél 

maradnak. 

iFiezÜst lille-Ből
az FtC-Pler ifjúsági csa-
pata nemzetközi tornán 
vett részt a közelmúltban 
a franciaországi lille-ben. 
Kárpáti Krisztián együt-
tese nehéz ellenfelekkel 
mérkőzött, ráadásul úgy, 
hogy három nap alatt ki-
lenc (!) mérkőzést játszott. 
végül a 2. helyen zárt a 
gárda, miután a döntőben, 
kiélezett küzdelem után, 
egyetlen góllal (24-25) 
kapott ki az MKb veszp-
rémtől. a torna gólkirálya 
Fekete dávid lett.

lendvay Péter igazi vezéregyéniség volt az elmúlt két évben, de várhatóan távozik

elsőosztályú 
marad lőrinc

Pedig két hete még dzsúdózott is a csapat az őszi sikerekért

�
Kétéves együttműködést követően közös 
megegyezéssel elváltak az FtC és a Pler 
férfi kézilabda-szakosztályának az útjai. a két 

egyesület 2011 őszén kezdte meg közös munkáját. 
az FtC-Pler budapest nevet viselő csapat az első 
szezonban a 7., az idei bajnokságban az 5. helyen 
zárt. az együttműködést követően az FtC a saját 
utánpótlás csapatával az nb i/b-ben indul, míg a 
Pler továbbra is egyedüli élvonalbeli férficsapatként 
képviseli a fővárost. a lőrinciek a megszokott szakmai 
alázattal folytatják a munkát. a központjuk változatla-
nul Pestszentlőrinc-Pestszentimre lesz.

érzékelhetően újra népszerű a sport, így a labdarúgás 
is a fiatalok körében. ez érhető tetten a kerületünkben 
működő labdarúgó utánpótlás-nevelő egyesületben, a 
lőrinc United FC-ben is. Az egyesület elnökét, Bubcsó 
norbertet, az FtC egykori labdarúgóját kérdeztük.
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pestszentimrén él, aki a magyar labdarúgás utolsó világbajnoki gólját szereztePortré

� alapembere volt 
az 1980-as évek 
világverő magyar 

válogatottjának, ő a 
magyar foci eddigi 
utolsó világklasszisa, 
egyben ő szerezte a 
magyar labdarúgás 
utolsó világbajnoki 
gólját is. Középpá-
lyás létére rendkívül 
gólerős volt, ugyan-
akkor irányítani is 
zseniálisan tudott. a 
Pestszentimrén élő, 
immár edzőként tevé-
kenykedő détári lajos 
nemrégiben ünnepelte 
50. születésnapját.

Kovács attila   

egy igazi nevelőegyesülettől, az 
Aszfaltútépítők se csapatától in-
dult Détári Lajos ragyogó pálya-
futása. Hamarosan a Bp. Hon-
véd játékosa lett, ahol kiderült: 
tehetsége messze az átlag fölötti. 
Aligha véletlen, hogy csakha-
mar az első csapat öltözőjében 
találta magát.

– Még nem voltam 18 éves, 
amikor 1980-ban Tichy La-
jos bizalmat szavazott nekem, 
és beállított a Honvéd felnőtt 
csapatába – emlékezett a focis-
ta. – Évről évre egyre több fel-
adat hárult rám, majd 1985-ben 
megszereztem első gólkirályi 
címemet.

MáiG MeXiKót 
nyÖGJÜK
1984 augusztusában, svájc ellen 
debütált a nemzeti együttesben, 

amellyel végigjátszotta a sikeres 
világbajnoki selejtezőket is. A 
hollandok elleni gólja is nagyon 
fontos volt, ám a hamisítatlan 
„détáris” találatot – káprázatos 
lövőcsel után ballal a léc alá – 
Bécsben jegyezte. Bár a mexikói 
vb-n nem sikerült kimagaslót 
produkálni, Détári szerint még-
is együtt kellett volna tartani azt 
a csapatot.

– A magyar válogatott 1986 
elején vezette az európai rang-
listát, és a világranglista har-
madik helyén állt. A szövetségi 
kapitány, Mezey györgy kitűnő 
érzékkel válogatta össze a csapa-
tot, és nagyszerű játékrendszert 
talált ki számunkra. Minden 
posztra megtalálta azokat a játé-

kosokat, akik emberileg is bele-
illettek a gárdába, és szakmailag 
is képesek voltak végrehajtani a 
rájuk bízott feladatokat. nagy 
kár, hogy a sikertelenül zárult 
vb-t követően szétzavarták ezt 
a remek csapatot. Azt hiszem, a 
magyar labdarúgás máig meg-
sínyli Mexikó hatását.

a Juventus neM 
JÖtt Össze…
Détári 1987 nyarán igazolt kül-
földre, az eintracht Frankfurt 
csapatába. Légiós pályafutása 
annak ellenére sikeres volt, hogy 
a legfontosabb pillanatokban 
általában mások döntöttek az ő 
sorsáról is…

– Az álmom az volt, hogy 
egyszer a juventusban játszhas-
sak. Ha belegondolok, hogy csak 
egy hajszál választott el ettől, 
akár szomorú is lehetnék. Ám 
összességében mégsem vagyok 
elégedetlen, mert a német kupa-
döntőben sikerült döntő szabad-
rúgásgólt szereznem, egy ideig 
én voltam a világ legdrágább 
játékosa, és hatszor meghívtak a 
világválogatottba is. Ami pedig 
még fontos: minden csapatom-
ról szép emlékeket őrzök.

Most neM aKar 
KaPitány lenni
Détári Lajos immár hosszú évek 
óta edzőként dolgozik. Bár ko-
rábban többször is kijelentette, 
hogy szívesen lenne szövetsé-
gi kapitány, jelenleg nincsenek 
ilyen ambíciói.

– egervári sándor nagysze-
rűen végzi a munkáját, így most 
nekünk, magyar edzőknek, nem 
a kapitányi posztról kell álmo-
doznunk, hanem a magyar válo-
gatott sikeréért kell szorítanunk. 
Klubszinten azonban nyitott 
vagyok bármilyen lehetőségre, 
mert szeretnék újra bizonyítani, 
sikereket elérni és megmutatni, 
hogy értem a szakmát.

otthonrA lelt 
Pestszentimrén
Az egykori világvá-
logatott több mint 
másfél évtizede él a 
kerületünkben.
– Az 1990-es évek 
közepén költöztem 
Pestszentimrére. Az-
óta sem bántam meg 
a döntésemet. Bár a 
központ közelében la-
kom, mégis csendes, 
nyugodt a környezet. 
nagyon szeretem 
a kerületet, ideális 
otthonra leltem itt – 
mondta „döme”.



détári lajos 50 éVes
Minden csapatáról szép emlékeket őriz

détári lajos a pályán és edzőként is megalkuvás nélkül győzelemre tör

– Tévedek, tanár úr, ha azt mon-
dom, hogy a nevével „magas lab-
dát adott fel” a gyerekeknek? Azt 
ugyanis, ha akarjuk, úgy is lehet 
értelmezni, hogy hadarós, gyor-
san beszélő, s az ilyenre „lecsap-
nak” a gyerekek…

– nem volt mire lecsapniuk, 
mert az ukrajnai iskolákban 
meg az áttelepülésem után a kő-
bányaiban is, ahol nyugdíjasként 

még tanítottam, nem Hadar ta-
nár uraztak engem, hanem jós-
ka bácsinak szólítottak.

– Ennek következményeként 
meg túlságosan bizalmasan kö-
zeledhettek önhöz a diákok, ami-
vel szintén visszaélhettek.

– Ilyenre nem adtam esélyt. 
nem tudom, miért és hogyan, 
de az én óráimon mindig rend 
és csend volt, s mintha figyel-

tek is volna rám a tanulók. 
Legalábbis szeretném azt hinni, 
hogy ragadt rájuk valami kémi-
ából és biológiából. A jóska bá-
csizástól függetlenül igyekeztem 
mindig szigorú, következetes és 
igazságos lenni. Tudja, a gyerek-
lélek mindennél érzékenyebb. 
Megérzi, hogy kivel meddig le-
het elmenni.

– Pedig a termete alapján, ta-
lán nem mondható, hogy tiszte-
letet parancsolt…

– nem ezen múlik. Minden 
gyerek, diák lelkéhez létezik 
kulcs. ezt kell megtalálni, s ha 
megvan, akkor már ki tudod 
nyitni a zárat. emlékszem, még 
Ukrajnában – akkoriban a nagy 
szovjetunióban –, Beregszászon, 
ahol igazgatóhelyettes voltam, 
egy szabadtéri biológiaórán a 
nálam magasabb, erősebb és 
fiatalabb kollégámat semmibe 
vették a gyerekek, tőlem viszont 
mindent elfogadtak. Megvolt 
köztünk a lelki összhang. Köz-
ben a tantárgyaimat is megsze-
rették.

Melyek voltak pályája állo-
másai?

– A Lembergben (Lviv) meg-
szerzett diplomával előbb a határ 
közeli gúton tanítottam, majd a 
szülővárosomban, Bátyún, ezt 
követően pedig csaknem két év-
tizeden át Beregszászon. Onnan 
mentem nyugdíjba, pontosan 
a rendszerváltó évek hajnalán, 
1988-ban.

– Milyen szót lehet keresni a 

Bátyú település neve mögött?
– A község évszázadokkal 

ezelőtt még Batu kánról kapta 
a nevét. Bátyú, Batu kán… Állí-
tólag itt szállt meg a csapataival, 
innen az eredet.

– Az ön neve mögött is keres-
hető valami más?

– Tudományos magyarázat-
tal nem szolgálhatok, de úgy 
tudom, hogy az a második a 
betű valamikor u volt, s ebből 
fakadóan hadurat jelentett. el-
képzelhető ez, bár ilyen jóhi-
szemű emberből, amilyen én 
vagyok, ritkán lesznek hadban 
jártas, hadakat irányító embe-
rek. Mindegy, április eleje óta 
már elmondhatom, hogy 82 éve 
jól megvagyok a nevemmel.

– Mint idős embereknél sok 
helyütt, a vitrin elmaradhatat-
lan tartozéka a gyermekek és az 
unokák fotója.

– Meg a dédunokáké! Mert 

láthatja, van nekünk két szép 
felnőtt lányunk, tőlük kaptunk 
„ajándékba” négy gyönyörű 
unokát, azoktól pedig – nehogy 
elfeledjük, hogyan kell megsze-
retgetni egy kisgyermeket – két 
dédunokát.

– Boldog emberek lehetnek…
– Azok is vagyunk, s tudja, 

miért? Korábban azért érezhet-
tem boldogságot, mert a jóis-
ten, a Mindenható mellénk állt, 

meghallgatta a kéréseinket, nem 
engedte el a kezünket, pedig 
gondolhatja, hogy az ötvenes–
hatvanas évek szovjetuniójában 
nem volt éppen önfeledt az élet. 
Ma meg úgy vagyunk, hogy 
elmondhatjuk: sosem fogunk 
meghalni… nem, mert az uno-
káinkban, a dédunokáinkban 
tovább élünk, s ezt a végtelen 
örömöt naponta érezhetjük.

➜ róth ferenc

hirdetés

20 éve Pestszentimrén, Önökért!
 20 éve Pestszentimrén, Önökért!

Ingyenes UV szűrés, szaktanácsadás

 
Szemüvegkeret és UV biztos szemüveglencse AKCIÓ!
Vess szemet az alkalmi vagy havi kontaktlencsékre!
Polar lencsés napszemüvegek!

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13A progresszív szemüveg mestere!

MegTALÁLTA A KULCsOT A DIÁKjAI LeLKÉHez 

edzőKént is soKrA viheti!
a legendás tréner, Mezey György a megkeresésünkre 
örömmel vállalkozott arra, hogy véleményt mondjon 
egykori világklasszis játékosáról.
– détári a nagy magyar futballgeneráció utolsó képvise-
lője. lesznek még klasszisaink, de azok sora, akik így 
magukba ötvözve képviselik schlosser, sárosi, Puskás, 
bozsik, albert és a többi nagyság, egyúttal a magyar 
futball igazi értékeinek jellemzőit, détárival lezárult. igaz 
ez az emberi értékekre, a futballtudás minőségére és a 
magyar edzői karakter képviseletére is. remek ember, a 
jóindulatát, a segíteni akarását azonban kihasználják, és 
nemegyszer visszaélnek vele, ahogy Puskással is tették. 
vigyáznia kell, mert ma nem ez az őszinte futballember a 
futtatott típus. ha igazán felismerik az értékeit, edzőként 
is sokra viheti, mert a kisujjában van a futball. Csodála-
tos játékosom volt, ma is nagy tisztelője vagyok!

négy esztendeje lakik egy idős házaspár az egyik ko-
pott Üllői úti épület első emeletén. Belépve hozzájuk, 
az az ember benyomása, hogy nem ennek a kedves, 
intelligens emberpárnak „találták ki” ezt a házat. va-
lahol máshoz lenne a helyük, valami mást, jobbat ér-
demelnének… A ház „ura” hadar József nyugalmazott 
pedagógus, a kedves feleség pedig Klára asszony.

A FeltAláló tAnár úr 
Az aranydiplomás pedagógus, hadar József nem-
csak a katedrán alkotott nagyot, hanem a talál-
mányaival is beírta magát az alkotó, a gondolkodó 
elmék közé. háromszor is elismerték őt genfben 
genius-éremmel. nem az űrkutatásban igyekezett 
nevet szerezni magának, sokkal inkább célszerű, 
okos eszközök kifundálásával. Íme, a találmá-
nyai: összecsukható tanulóasztal, talpmasszírozó 
zsámoly, az arcráncosodás csökkentését szolgáló 
készülék.




