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10 TájékozTaTó A kérdőív különféle városi funkciókat tartalmaz, amelyek a lakosság komfortérzetét szolgálják

Városfejlesztési

kérdőíV
TiszTelT XViii. kerüleTi lakosok!

a Városkép mellékleteként egy kérdőívet adunk közre. a kérdőív célja széles körű 

vélemény- és igénygyűjtés a XViii. kerület hosszú távú településfejlesztési koncepciójának 

a megalapozásához.

Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével.

a kérdőív különféle városi funkciókat tartalmaz, amelyek ellátása a lakosság komfortérzetét 

szolgálja. ezekkel kapcsolatban 2 kérdést fogalmaztunk meg. 

1. kérdés: 

Véleménye szerint ez az elem jelenleg milyen 

minőségBen áll rendelkezésre a kerületBen?

A kérdés az adott funkció ellátásának a színvonalára irányul. A lehetséges választ 1-től 6-ig 

terjedő skálán lehet megadni, ahol 1 = nagyon rossz, 6 = nagyon jó. 
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2. kérdés: 

Ha adott fejlesztési keretet kellene az összes 

elem között elosztania, ezt az elemet Hogyan 

rangsorolná?

itt a kérdés az adott elem fontosságára kérdez rá az összes többihez képest. Ha kevés a 

rendelkezésre álló pénz, akkor az önkormányzat kénytelen a nagyon fontosra többet, a kevésbé 

fontosra kevesebbet vagy esetleg egyáltalán nem költeni. a lehetséges választ 1-től 6-ig terjedő 

skálán lehet megadni, ahol 1 = kevésbé fontos, 6 = nagyon fontos.
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a kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. Ha valamelyik kérdésre nem kíván válaszolni, 

akkor hagyja üresen az adott mezőt.  a kérdőív végén a kitöltő e-mail címére (vagy levelezési 

címére) is rákérdezünk, de természetesen erre a kérdésre sem kötelező válaszolni. ezt a mezőt 

csak azok töltsék ki, akik egy későbbi, részletesebb kutatásban is szívesen részt vállalnának.

kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket 2013. július 15-ig juttassák vissza hozzánk.

a kérdőívek internetes felületen is kitölthetők, ezért ha van rá lehetősége, kérjük, hogy 

kerületünk honlapján (www.bp18.hu) keresztül töltse ki azokat. (ez a megoldás mind a 

kitöltést, mind a feldolgozást meggyorsítja.)

a kérdőíVek begyűjTése

a kérdőívek kényelmes visszajuttatása érdekében több kerületi intézmény portáján 

gyűjtőládákat helyeztünk el.

kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket legkésőbb

2013. július 15-ig juttassák el az alábbi helyszínek valamelyikére:

 
A kérdőívek kényelmes visszajuttatása érdekében több kerületi intézmény portáján 

gyűjtőládákat helyeztünk el. 

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket legkésőbb 2013. július 15-ig juttassák el az alábbi 

helyszínek valamelyikére: Ezt kidobnám – lásd följebb, kiemelve. (Ha kimegy, az előző 

mondat végén kettőspont legyen.) 

 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzat 

1184 Budapest, Üllői út 400. 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (központ) 
1181 Budapest, Üllői út 423. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatala 

(Pestszentlőrinci Okmányiroda) 

1181 Budapest, Városház u. 16. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatala 

(Pestszentimrei Okmányiroda) 

1188 Budapest, Ady Endre u. 100. 

Kondor Béla Közösségi Ház 
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

Park Uszoda 

1181 Budapest, Városház u. 40.  

Pestszentimrei Sportkastély 
1181 Budapest, Kisfaludy u. 33/c  

Pintér Kálmán Szakrendelő 
1188 Budapest, Nemes u. 18–20. 

Rózsa Művelődési Ház 
1181 Budapest, Városház u. 1–3. 

Városgazda-telephely (műszaki divízió) 
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.  

Városgazda-telephely (városüzemeltető divízió) 
1182 Budapest, Péterhalmi út 5.  

Vilmos Endre Sportcentrum 
1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.  

Zsebők Zoltán Szakrendelő 
1183 Budapest, Thököly út 3. 

Aprók Falva Óvoda 

1185 Budapest, Barcika tér 8. 

Dráva Óvoda 

1182 Budapest, Dráva u. 34/b 

Hétszínvirág Óvoda 

1182 Budapest, Halomi út 113/a 

Robogó Óvoda 

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14. 

Szivárvány Óvoda 

1181 Budapest, Dolgozó u. 16. 

Vackor Óvoda  

1188 Budapest, Csolt u. 4. 

Vackor Óvoda Tagóvodája 
1188 Budapest, Címer u. 47. 

Vándor Óvoda 

1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7. 

Zenevár Óvoda 

1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 52–56. 

Zöld Liget Óvoda 

1188 Budapest, Ady Endre u. 127. 

 

Köszönjük  segítő együttműködésüket! 
XVIII. kerületi Önkormányzat 

Városfejlesztési munkacsoport 

 

 
(B-anyag) 

Köszönjük  segítő együttműködésüket!

XVIII. kerületi Önkormányzat

Városfejlesztési munkacsoport

tisztelt 

kerületiek! 
a segíTségükeT kérjük. 

Felkérünk minden XViii. kerületi polgárt, civil szervezetet, vállalkozót, érdek-képviseleti 

szervezetet, hogy vegyen részt Pestszentlőrinc-Pestszentimre új integrált Településfejlesztési 

stratégiájának (iTs) a kidolgozásában.

miért Van szükség Új stratégiára?

az érvényben lévő integrált Városfejlesztési stratégiát a kerületi önkormányzat négy 

évvel ezelőtt fogadta el. azóta nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, így a külső 

körülmények, az új lakossági igények, valamint a kerület vezetőségének határozott elképzelései 

indokolttá teszik, hogy a városfejlesztés új szemléletmóddal, új irányokkal, új eszközökkel 

frissüljön. 

ez nem egyszerű munka, amelyet Önök nélkül nem tudnánk, de nem is szeretnénk elvégezni. 

Mi nem a helytörténészeknek akarunk poros dokumentumokat gyártani, hanem a kerületiek 

bevonásával reális, de bátor terveket szeretnénk kidolgozni, amelyekre mindig lehet alapozni és 

mindig lehet támaszkodni. 

miért fontos? 

az integrált Településfejlesztési stratégia egy részletes középtávú (7-8 évre szóló) fejlesztési 

program, amely tartalmazza a kerület stratégiai célkitűzéseit, és meghatározza az egyes 

városrészeken belül fejlesztendő területeket is. 

Ha úgy tetszik: ez a kerület tervszerű fejlesztésének az alapdokumentuma, amely azonban 

nem csak nekünk fontos… szükség van rá az európai Unió felzárkóztatási pályázataihoz, és 

többek között azért is hasznos, hogy a kerületben megjelenő befektetőket jól és pontosan tudjuk 

tájékoztatni a jövőbeni tervekről. 

miVel kezdjük? 

az iVs alapját a hosszú távú (15-20 éves) településfejlesztési koncepció adja. először ezt kell 

elkészítenünk. 

a koncepció legfontosabb eleme a kerület jövőképének a meghatározása. annak az állapotnak 

a meghatározása, amit 15-20 éven belül el akarunk érni. Tehát a koncepció nagyobb léptékű 

és távlatosabb, mint az iTs, ugyanakkor nem lehet óhajok és ábrándok gyűjteménye. kitűzhet 

merész célokat, de nem szakadhat el a realitásoktól – az igények mellett számolnunk kell a 

kerület adottságaival és korlátaival is.

miHez igazodUnk?

a mi legfontosabb városfejlesztési alapelvünk a fenntarthatóság. 

olyan fejlesztéseket szorgalmazunk, amelyek tartósan oldanak meg egy-egy problémát, 

amelyek műszaki, gazdasági szempontból hosszú távon fenntarthatók. emellett azokat a 

fejlesztéseket részesítjük előnyben, amelyek gyorsan megtérülnek, így a további fejlesztésekhez 

már önálló forrásokat is biztosíthatnak. ennek jóvoltából rövid időn belül állandó és folyamatos 

fejlesztéseket üdvözölhetünk a tágabb és a szűkebb lakókörnyezetünkben, s a pozitív hatások 

összeadódhatnak. 

miért önökkel?

Fontosnak tartjuk, hogy a kerület városfejlesztési stratégiáját közösen hozzuk létre. Úgy 

gondoljuk, hogy a városfejlesztés nem a mérnökökről és nem a vonalzók hosszúságáról szól, 

hanem a lakosokról. 

Csak akkor lehet szerethető, otthonos és fenntartható várost építeni, ha maguk az érintettek (a 

lakosság, a civilek, a szervezetek, a vállalkozók) mondják el, mit szeretnének; a várostervezés 

kizárólag az érintettek szükségleteiből és igényeiből és nem utolsósorban a lehetőségekből 

indulhat ki. 

Mi bízunk abban, hogy a kerületi igényeket még jobban megismerve olyan, közgazdaságilag és 

ökológiailag is fenntartható fejlesztéseket tudunk majd elvégezni, amelyek nem felélik, hanem 

megteremtik a jövőt.

 TiszTelT kerüleTi Polgárok!

kérjük, csatlakozzanak hozzánk ebben a szép és felemelő munkában.

Tudjuk, hogy aktív és intenzív közösségben élünk, ezért többféle formáját alakítottuk ki a civil 

közreműködésnek. 

egyfelől több szervezetet vonunk be az anyagok elkészítésébe, másfelől mindenkinek lehetővé 

tesszük, hogy kérdőívek segítségével vagy éppen lakossági fórumokon mondhassa el a 

véleményét és a javaslatait. 

az első kérdőívek a Városkép mellékleteként jelennek meg, és az önkormányzat honlapján 

(www.bp18) is elérhetők.

kérjük, olvassák el a kitöltési útmutatót, és kövessék nyomon a stratégia kidolgozását.

ez a kerület a mi kerületünk – szükségünk van egymásra!

Köszönjük a közreműködésüket!

Ughy attila
polgármester

budapest XViii. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

önzetlenül

Egy helyi vállalkozó a születésnapjá-
ra nem ajándékot kért a barátaitól, 
hanem azt, hogy az arra szánt 
összeget dobják össze és fordítsák 
jótékony célra. Az ő adományaikból 
részesült három szociális intézmény 
a XViii. kerületi önkormányzat köz-
reműködésével. A 700 ezer forintból 
jutott faültetésre és tartós élelmiszer 
vásárlására is a rászorulóknak. 

óvodABerUházás

A gyarapodó gyermeklétszám miatt 
az óvodafejlesztés álladó feladatot 
ad a XViii. kerületi önkormányzatnak. 
pestszentimrén különösen fontos ez a 
kérdés, hiszen már 2008-ban minden-
ki egyetértett azzal az elképzeléssel, 
hogy a napsugár óvoda 3 csoportos 
tagóvodával bővüljön. A szélső utcai 
beruházás megvalósítását az önkor-
mányzat kiemelt feladatnak tartja.

FeJlesszünK Közösen!

Mostani számunk mellékleteként egy 
kérdőívet adunk közre. A kérdőív célja 
széles körű vélemény- és igénygyűjtés 
a XViii. kerület hosszú távú település-
fejlesztési koncepciójának a megala-
pozásához. A kérdőív különféle városi 
funkciókat tartalmaz, amelyek ellátása 
a lakosság komfortérzetét szolgálja. Az 
önkormányzat ezekkel a funkciókkal kap-
csolatban fogalmazott meg kérdéseket. 

itt A vAKáCió!

Június közepén országszerte ballagtak 
a végzős diákok az általános iskolák-
ban. kerületünkben 811 diák vette a 
vállára a tarisznyát, majd a következő 
héten már a bizonyítványosztást tar-
tották az intézményekben. A kerületi 
általános iskolák közül a pestszent-
lőrinci német nemzetiségi általános 
iskola (piros iskola) ballagási és évzáró 
ünnepségére látogattunk el. 

egy másiK Pler

Ma még nem lehet tudni, mekkora 
volt a pusztítás, amelyet a rosszul 
sikerült házasság lezárása okozott. A 
hosszú nevű ftc-pler Budapest-
ből csak az eredeti, a pler maradt 
meg. Az ostor az utánpótláson 
csattan, nekik kell helytállniuk a kép-
zeletbeli gáton, nehogy elsodorják a 
lőrinci-imrei kézilabdát az őszi, majd 
a tavaszi bajnoki fordulók…

6. oldal 10. oldal 11. oldal 19. oldal

Miniszteri
látogatás 
országszerte egyre 
nagyobb tömegeket 
vonz a múzeumok 
éjszakája programsoro-
zat, amelynek váratlanul 
kerületünk vált a kö-
zéppontjává. legalább-
is annyiban, hogy az 
országos programokat 
a múzeumsarokban nyi-
totta meg június 22-én 
délután Balog zoltán, 
az emberi erőforrások 
minisztere. 

a tomory lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti gyűjte-
mény helyiségében ezen az 
estén szappanbuborékat 
is lehetett fújni a kiállí-
tott tárgyak között. igaz, 
Maadadiné Borbély Mária 
elmondta, hogy a modern 
szappanok már nem is 
alkalmasak a buborékfújás-
ra. Szerencsére másfajta 
háztartási szerek igen, így 
nem volt akadálya annak, 
hogy a játékos kísérletben 
segédkező Balog Zoltán 
miniszter számos kisebb-
nagyobb buborékot fújjon 
különféle drótból készült 
geometriai idomokkal és 
olyan hétköznapi tárgyak-
kal, mint a légycsapó vagy 
a húslapát.
balog zoltán a programot 
megnyitva kiemelte, hogy 
fontosnak tartja a múzeum-
sarokhoz hasonló kiállítá-
sokat, mert azok erősítik a 
helyi identitást.
– Szeretnék gratulálni eh-
hez a múzeumhoz, amelyet 
a 2006-os megszűnését 
követően két évvel ezelőtt 
sikerült újra megnyitni – 
mondta. – a múzeumok 
éjszakáján nemcsak az a 
fontos, hogy a népszerű 
fővárosi nagy múzeumok 
megnyissák a kapuikat, ha-
nem az is, hogy a kis helyi 
közösségek kiállítótermei is 
ezt tegyék.
Kucsák László alpolgár-
mester úgy véli, hogy a 
helytörténeti értékek bemu-
tatásának túl kell mutatnia 
a kerület határain.
– az, hogy balog zoltán 
miniszter úr idelátogatott, 
sőt aktívan részt is vett 
ezen a kis bemutatón, azt 
jelzi: számára is fontos, 
hogy a kisebb helytörténeti 
kiállítóhelyek is a szélesebb 
érdeklődés fókuszába 
kerüljenek.

Bővebben a 14. oldalon

� A tervek szerint 
a XViii. kerület 
önkormányzata 

átvállalja az ingat-
lantulajdonosoktól 
a csatornarendszer 
kiépítéséhez kap-
csolódóan felmerülő 
közműfejlesztési 
hozzájárulás 40 ezer 
forintos díját. ughy 
Attilának, a kerület 
polgármesterének 
erről szóló előterjesz-
tését a június 27-i 
ülésén tárgyalja az 
önkormányzat képvi-
selő-testülete. 

PusKás attila   

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester elmondta, hogy Ughy 
Attila javaslatának alapját az a 
gondolat képezi, hogy a várva 
várt fővárosi csatornafejlesztés 
megindulása után a telken be-
lüli munkálatok költsége amúgy 
is nagy anyagi terhet ró az érin-
tett ingatlantulajdonosokra. Az 
önkormányzat elképzelése az, 
hogy a kerítésen kívüli bekötés 
díjához való hozzájárulás átvál-
lalásával szándékozik csökken-
teni a tulajdonosok költségeit.

nyolcezer 
HáztArtás
– Régóta várjuk a csatornaháló-
zat kiépítését, amelynek munká-
latait a főváros idén végre a ke-
rületünkben is elkezdi – mondta 
Lévai István Zoltán. – Mivel a 
díj kiszabása a képviselő-testü-
let hatásköre, a polgármester úr 
úgy véli, hogy ezzel a hatáskör-
rel élve itt a lehetőség a díj meg-
szüntetésére és ezzel a lakossági 
terhek csökkentésére.

A jogszabályok szerint a be-
ruházónak a telekhatárig kell 
elvinnie a csatornabekötést, a 
telken belüli bekötés költségei 
pedig a tulajdonost terhelik. A 
csatornarendszerbe mintegy 
8000 kerületi háztartást kötnek 
be újonnan, ami abból a szem-
pontból is fontos, hogy az ezzel 
foglalkozó helyi vállalkozók 
számára is munkalehetőséget 
kínál.

90 kilométer 
csAtornA
A fővárosi csatornázási fejlesztés  
idei elindulása egy több évtizede 
napirenden lévő probléma meg-
oldását jelenti. A XVIII. kerület-

ben mintegy 90 kilométer csa-
torna hiányzik, ami Budapesten 
a legnagyobb területet jelenti a 
fővárosi kerületek között. 

korszerűBB 
és olcsóBB
Az emésztővel, derítővel felsze-
relt ingatlanokról a szennyvíz 
elszállítása bonyolult, költséges, 
ráadásul a csatornázatlan ingat-
lan nem felel meg a modern kö-
vetelményeknek. A főváros nagy 
volumenű beruházásának kö-
szönhetően belátható időn belül 
megszűnik ez az állapot. A már 

elfogadott tervek szerint a mun-
kálatok a kerületünkben az év 
második felében – leghamarabb 

a nyár végén vagy az ősz elején – 
kezdődhetnek meg. A csatorna-
építés jelentős része a 2013–2014-

es év fordulójára esik, míg a teljes 
projektnek 2015. június 30-ig kell 
befejeződnie a fővárosban.

2. oldal

sok családnak 40 ezer forintos megtakarítást jelentene a polgármester javaslata

ughy attila eltörölné a közmű-hozzájárulási díjat

sPórolnaK 
a családoKnaK

tíz év mUnKáJánAK A gyümölCse ériK Be
A fővárosi közgyűlésben már 2003 decemberében napirenden volt Budapest teljes 
csatornázásának az ügye. A projekt megvalósításához az akkor megnyíló uniós 
források megbízható pénzügyi alapot kínáltak, ezért eredetileg úgy tervezték, hogy 
a munkálatok 2010-re befejeződnek. időközben azonban megváltoztak a pályázási 
feltételek, aminek jóvoltából a főváros egy átfogóbb projektre nyert pénzt. egy fő-
városi közgyűlési határozat alapján egyesítették a korábban kidolgozott „Budapest 
teljes körű csatornázásának befejező szakasza” és „dél-Buda szennyvízelvezetése 
és tisztítása” projekteket. Az új terv címe „Budapest komplex integrált szennyvízel-
vezetése” (Bkisz) lett, s azzal sikeresen vettek részt az uniós támogatású környe-
zet és energia operatív program (keop) pályázatán.



Városkép p 2013. június 26. XXII. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Nagyvonalú ajándékot adott egy vállalkozó a XVIII. kerületnek

www.bp18.hu

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, 06-70-222-0111  
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
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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
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PusKás attila   

Az adakozás története már-
már mesébe illő és példaér-
tékű. egy helyi vállalkozó a 
születésnapjára nem ajándékot 
kért a barátaitól, hanem azt, 
hogy az arra szánt összeget 
dobják össze, és fordítsák jóté-
kony célra.

Önzetlen 
segítség
Mint kiderült, nem is olyan 
könnyű adakozni. A vállal-
kozó hiába keresett fel több 
egyesületet, kereskedelmi 
televíziós csatornát, illetve 
olyan műsorok szerkesztőit, 
amelyek egyébként gyakran 
foglalkoznak szociális ügyek-
kel. Legtöbbször vissza sem 
hívták, vagy adminisztratív 
akadálya volt az akció felkaro-
lásának.

– ezek után jött el hozzánk 
a vállalkozó – mondta Bajory 
Ágnes Rita, a XVIII. kerületi 
önkormányzat sajtófőnöke, 
aki úgy vélte, megéri az utá-
najárás, és elkezdte szervezni 
az adományozást. – Az ösz-
szegyűlt pénz felhasználására 
több ötlet is felmerült. Az il-
lető szerette volna, ha a pénz-
ből fát ültetnek, vagy valami 
más maradandót, hasznosat 
kap a közösség. Mindezt úgy, 

hogy ne derüljön ki a szemé-
lye, mert úgy gondolta, nem 
ez a fontos, hanem az, hogy 
adjon valamit ennek a kerü-
letnek, ahol él, és ahol otthon 
érzi magát. A várakozásán fe-
lüli összegből azonban ennél 
többre is jutott.

Bajory Ágnes Rita és a kol-
légái februárban kezdhették el 
az igények felmérését. Végül 
két kerületi és egy fővárosi 
fenntartású szociális intéz-
mény számára vásároltak tár-
sasjátékokat, sportszereket, 
valamint két ifjúsági ágyat.

A játék ÖrÖme
A Csibész Családvédelmi és 
gyermekjóléti Központ, a fő-
városi önkormányzat gyöngy-
virág utcai gyermekotthona 
és a gyöngyvirág szociális 
szolgálat áprilisban egyaránt 
átvehetett egy-egy 4,5 méter 

átmérőjű, védőhálóval felsze-
relt ugrálóasztalt, amit a gye-
rekek azonnal nagy örömmel 
birtokba is vettek.

– A trambulinokon kívül 
mindhárom intézmény kapott 
társas- és kártyajátékokat, va-
lamint labdákat is. A társasjá-
tékok kiválasztásánál figyelem-
be vettük, hogy valamennyi 
korcsoport számára találjunk 
megfelelőt, illetve olyan is le-
gyen közöttük, amely például 
segít a fogyatékos gyerekek 
készségfejlesztésében – mu-
tatott rá Bajory Ágnes Rita. 
    Az átadásokon inkognitó-
ban jelen voltak az adakozók 
is, és láthatták, mekkora öröm 
egy gyereknek az, ha olyan 
márkás labdával focizhat, 
amilyet egyébként csak a tévé-
ben láthat.

készséget 
is fejleszt
A jótékonysági akció végül 
sokkal többet adott a gyere-
keknek és a velük foglalkozó 
pedagógusoknak, mint játé-
kokat, szórakozási lehetőséget. 
Madarassy Judit, a Csibész 
Családvédelmi és gyermek-
jóléti Központ intézményve-

zetője beszámolt arról, hogy 
a játékon kívül mi mindenre 
hasznosítják a trambulint.

– Amíg tartott az iskola-
idő, addig a szomszédos sOFI 
diákjai rendhagyó testnevelés-
óra keretében használták. szá-
mukra a mozgásfejlesztésben, 
a koordinációs készség javítá-
sában sokat jelent ez az eszköz. 
Hasonló célra, az egyensúlyér-
zék fejlesztésére tudja használ-
ni a gumiasztalt a mi fejlesztő 
pedagógusunk és a baba-ma-
ma klubunk is.

A két ifjúsági ágyat az in-
tézmény átmeneti otthona 
kapta, amelyben olyan 3–18 
éves gyerekek laknak hos-
szabb-rövidebb ideig, akikről 
otthon valamilyen okból nem 
tudnak gondoskodni a szülők.

BArBár PUsztítás
sajnos vannak, akik 
öncélú rongálással 
keserítik meg mások 
örömét. Június 18-án 
éjszaka ismeretlenek 
betörtek a gyöngyvi-
rág szociális szolgálat 
marosvásárhely utcai 
intézmény területére, 
és a nemrég ajándék-
ba kapott trambulint 
súlyosan megrongál-
ták, használhatatlanná 
tették. láthatóan csak 
a trambulin tönkreté-
tele volt a szándékuk, 
mert az épületbe nem 
mentek be, és a gon-
dozottak által szívvel-
lélekkel művelt kis 
konyhakertben nem 
tettek kárt. Az ese-
ményről jegyzőkönyv 
és rendőrségi feljelen-
tés is készült



A gyerekek öröme 
mindennél fontosAbb
Három szociális intézmény gyarapodott az önkormányzat közreműködésével

�magánszemélyek adományából részesült három 
szociális intézmény a XViii. kerületi önkormány-
zat közreműködésével. A jótékonysági akcióhoz 

szükséges pénzt egy neve elhallgatását kérő helyi 
vállalkozó és a baráti köre gyűjtötte össze. A 700 
ezer forintból jutott faültetésre és tartós élelmiszer 
vásárlására is a rászorulóknak.

a gyerekek nagy élvezettel vették birtokba a trambulinokat

tArtós élelmiszer és FAültetés
A 700 ezer forint segítségével nem csak a gyerekeknek 
szereztek örömet. 
– Hat rászoruló családnak tudtunk összesen 150 ezer forint 
értékben tartós élelmiszert vásárolni, és ezt a nagycsalá-
dosok egyesületének segítségével június elején át is adtuk 
– mondta Bajory ágnes rita. – ezenkívül az Alacskai úti 
körforgalomnál három facsemetét is ültetünk. nemcsak hiva-
talból, hanem magánemberként is örülök, hogy kollégáimmal 
segíthettünk az adakozónak. 
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� termelői piac 
létesítéséről 
döntött má-

jus végi ülésén a 
képviselő-testület. 
A pestszentimreiek 
régóta hiányolják a 
korábban megszo-
kott saját vásárteret. 
A most kialakítandó, 
és várhatóan július 
20-án megnyíló piac a 
kerület egészében is 
újdonságnak számít.

KeréKgyártó györgy  

Régóta fájlalják az imrei lako-
sok, hogy a saját piacuk bezárt. 
A lőrinci csarnok minden vá-
sárlói igényt kielégít, a szom-
bat reggeli-délelőtti vásárláskor 
azonban nem mindegy, mennyit 
kell utazni a friss áruért.

− Másfél éve egy lakossági 
fórumon kérdeztek rá, hogy ter-
vezi-e az önkormányzat egy piac 
nyitását a kerületrészben. Mos-
tanra jutottunk el a megoldásig. 
A képviselő-testület a nyitás 
mellett döntött, de nem támasz-
tunk konkurenciát sem a lőrinci 
csarnoknak, sem az „MDF-piac-
nak”, hanem új modellt hozunk 
létre – tájékoztatott Lévai István 
Zoltán alpolgármester, aki maga 
is imrei lakos.

A termelőtől 
Az új konstrukció valójában 
visszatérés a gyökerekhez. Az 

elmúlt években országszerte 
megnőtt az igény a termelői pi-
acra, ahol a vásárlók közvetle-
nül a gazdáktól szerezhetik be a 
friss árut. 

− ez természetesen szezoná-
lis árusítást jelent. A vásárlók 
így garantáltan hazai termékek-
hez juthatnak hozzá elfogadható 

áron – magyarázta az alpolgár-
mester.

szavaiból az is kiderült, hogy 
a gazdákkal kialakuló jó kap-
csolatból az iskolások is profitál-
hatnak.

− szeretnénk, ha a kerületi is-
kolások órai foglalkozások kere-
tében eljutnának oda, ahonnan a 

termények, az áruk származnak, 
vagyis ha a tulajdonos gazdák 
irányításával megtekinthetnék a 
gazdaságokat, és megismerked-
hetnének a gazdálkodók felada-
taival, az ott folyó munkával. 
A mai városi gyerekek még a 
miénkhez hasonló kertvárosias 
környezetben is eltávolodtak 

mindettől, az ilyen kirándulások 
tehát sokat adhatnak nekik.

nAgyoBB is 
leHet
A tervek szerint a standokat 
első körben a Pestszentimrei 
sportkastély melletti parkoló 

egy részén állítják fel. ez a vá-
rosrész jól elérhető, tágas terü-
lete. És ha a piac kinövi a ki-
jelölt területet, lehetőség van a 
terjeszkedésre is. 

− Mi nagyon örülnénk neki, 
ha itt helyben tudnánk friss 
zöldséget, gyümölcsöt vásárol-
ni. Van kertünk, de azért abban 
sem terem meg minden. szom-
baton a legtöbbször a fiam visz 
át gyálra, az nekünk közelebb 
van. De ő sem ér rá mindig, és 
egyedül nehéz buszozni. szóval 
nekünk sokat jelentene – mond-
ta a nyugdíjas Lukács Pálné.

VAn rá igény 
Sztankó Judit, aki két kisfiú 
édesanyja, a vásárlást többnyire 
hetente egyszer, hipermarket-
ben bonyolítja le.

− Megpakoljuk az au-
tót, bizonyos dolgokat pedig 
bioüzletekben veszek meg, így 
igazából nincs hiány semmi-
ben. 

ennek ellenére neki is tetszik 
az ötlet:

– Ha viszont tényleg lenne itt 
egy termelői piac, ahol minősé-
gi árut kínálnak, kipróbálnám. 
Mégiscsak sokkal jobb közvet-
lenül a termelőtől vásárolni.

Tápai Sándor nem bízik a 
külföldről hozott paradicsom-
ban, paprikában, mondván, ki 
tudja, mi van abban. 

– nekem nagyon sokat szá-
mít, hogy hazai árut vehetek. 
Vásárolok ugyan szuper- és hi-
permarketben, de a zöldségért, 
gyümölcsért átmegyek Lőrinc-
re. Ha itt is beszerezhetem majd, 
biztosan ezt választom. 

szombAtonként újrA piAc
Termelők hozzák el az árujukat az imrei vásárlóknak

a vásárlók itt majd garantáltan hazai termékekhez juthatnak hozzá

felismerték 
A rABlót
Az elfogott monori társaság áp-
rilis 25-én az alábbi módon vé-
tett a törvény ellen:

– A háromfős csoport a repü-
lőtér vasúti megállójában szóba 
elegyedett néhány hasonló korú 
fiatallal.  egyiküktől valamilyen 
ürüggyel elkérték a mobiltele-
font, majd nem adták vissza, és 
végül késsel megfenyegették őt 

– számolt be a történtekről Po-
tyondi István alezredes, a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának vezetője.

Az alezredes elmondta, hogy 
a felderítésben segített a szeren-
cse is, mert a rablás áldozata az 
egyik elkövetőt látásból ismerte, 
és tudta a nevét. 

– ezt a fiatalembert még az-
nap elfogtuk, majd május 17-én 
a szemeretelepnél történt egy 
hasonló rablás, és az ekkor ka-

pott személyleírás illett egy má-
sik elkövetőre, akit időközben 
sikerült azonosítani.

A monori bandával kapcso-
latba hozható még egy kőbányai 
bűncselekmény is. Az esetek 
kapcsán négy előzetes letartóz-
tatásban lévő gyanúsított ellen 
folyik eljárás. Potyondi István 
alezredes szerint elképzelhető, 
hogy további bűnesetek is össze-
kapcsolhatók lesznek velük.

– Ami az áldozattá váló ti-

zenéveseket illeti, azt tanácso-
lom nekik, hogy ha egyedül 
utaznak a vonaton, akkor felnőt-
tek közelébe menjenek, mert így 
nagyobb biztonságban vannak, 
kisebb az esélye annak, hogy ki-
szemeli őket egy ilyen banda.

Az alezredes hozzátette, hogy 
bár előfordul, de az effajta cso-
portos rablás nem jellemző a 
kerületre.   

HAsznos 
kAmerák
A biztonsági kamera felvételei 
buktatták le azt a 30 év körüli 
férfit, aki június elején a Kon-
dor Béla sétányon lévő szolári-
um ablakát kővel betörve ellop-
ta a pénztárgépet. 

– Az ő esetében betöréses 
lopás címén indult eljárás – 
mondta Potyondi István. – A 
felderítésben egyértelműen 
a biztonsági kamera segített, 
ugyanis a felvételeket látva fel-
ismertük az elkövetőt, akinek 
már volt dolga a rendőrséggel. 
A betörés során zsákmányolt 
pénztárgépben csak aprópénz 
volt, a gépet egy közeli bokor 
alatt megtaláltuk. 

Az alezredes kiemelte, hogy 
a munkájukat rendkívüli mó-
don segítik mind a térfigyelő, 
mind a biztonsági kamerák, 
ezért azt ajánlja, hogy aki te-
heti, az a tulajdona védelmében 
szerezzen be egyet a már nem is 
olyan drága biztonsági eszköz-
ből.

– Ha megakadályozni nem is 
tudják ezzel a bűncselekményt, 
a bűnöző elfogásában sokat se-
gíthetnek vele.

RABLóKAT És 
BeTöRőT Is FOgTAK 
tizenévesek kirablására szakosodott az a banda, amelyet a közelmúltban sikerült elfog-
nia a Xviii. kerületi rendőrkapitányság munkatársainak. Az elkövetők több esetben is 
mobiltelefont, illetve hasonló, könnyen értékesíthető dolgokat vettek el áldozataiktól.

még „hangolni” kell 
az új jelzőlámpákat
teljessé vált, de még pontosabb beállításra szorul az 
új közúti-vasúti jelzőlámpás forgalomirányító rendszer, 
amely a szemeretelep vasútállomásnál lévő átjárónak 
és a gyömrői út–igló utca kereszteződésének a forgal-
mát szabályozza. A Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) május 17-én üzemelte be a közúti keresztező-
désben az új jelzőlámpákat.

A forgalomirányító berendezés összeköttetésben van szeme-
retelep vasútállomás biztosítóberendezésével, valamint figye-
lembe veszi a közúti forgalom nagyságát, és ennek megfelelően 
ad szabad vagy éppen tilos jelzést az autóknak. nem sokkal az 
üzembe helyezés után azonban számos jelzés érkezett Kőszegi 
Jánoshoz, a körzet önkormányzati képviselőjéhez, hogy a lám-
pák összehangolása nem tökéletes, sokszor alakul ki dugó a nem 
megfelelő programozás miatt.

– Már a beüzemelés után pár nappal a helyszínre hívtam a 
BKK szakemberét, mert óriási kocsisorok alakultak ki a közúti 
lámpák jelzései miatt.  A megjelenő szakember észlelte, hogy az 
emberek jogosan elégedetlenek a lámpák működésével – mondta 
Kőszegi János. A BKK most gyűjti a tapasztalatokat, véleménye-
ket, és ezek alapján fogják újraprogramozni a lámpákat.

A szemeretelepi átjáró felújításakor a régi szakállas vasúti so-
rompókat félsorompós rendszerre cserélték. Mivel ez a sorompó 
esetenként 10 percen túl is zárva tartható, előfordulhat, hogy 
bizonyos közúti irányok akár több mint tíz percig nem kapnak 
szabad jelzést.

Annak érdekében, hogy a kerülethatár, illetve az Igló utca fe-
lől a Május 1. tér felé haladó járművek a lezárt vasúti sorompó 
miatt ne várakozzanak a csomópont területén – akadályozva ez-
zel a gyömrői út forgalmát –, a tilos jelzés alatt a gyömrői úton 
a balra kanyarodó sávban a város felé tartó, valamint az Igló utca 
felől érkező autók nem kapnak szabad jelzést.

ezzel egy időben ugyancsak piros a lámpa az Igló utca felől a 
kerülethatár irányába kanyarodó forgalom, valamint a gyömrői 
úton a kerülethatár felől érkező, a csomópontban visszakanya-
rodni szándékozók számára is.

➜ P. a.
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nyáron is 
veszélyben 
a hajléktalanok
A nyári melegben is oda kell figyelni az 
utcán élő emberekre. A hajléktalanok a 
hőségben ugyanúgy bajba kerülhetnek, 
mint a téli hidegben. A Xviii. kerületben 
működő tiszta Forrás Alapítvány gon-
doskodik ezekről az emberekről, akik-
nek a pontos létszáma nem ismert, de 
napközben vélhetően többen fordulnak 
meg a kerületben, mint ahányan életvi-
telszerűen húzzák meg magukat a vá-
rosrész zöldterületein.

– A Bivalyrét erdejében is élnek néhányan, és a 
Péterhalmi-erdőben is van egy kolónia – mond-
ta Okeke Ferenc utcai szociális munkás, az ala-
pítvány munkatársa. – Rendszeresen tartjuk 
velük a kapcsolatot. Van, aki igénybe veszi a 
szolgáltatásainkat, a nappali tartózkodót vagy 
az éjjeli menedékhelyet, és van olyan is, aki 
nem. Életmódjukból adódóan ezek az emberek 
nincsenek röghöz kötve. A teajárataink alapján 
tudjuk, hogy mintegy 300 hajléktalannal foglal-
kozunk, de közülük sokan vándorolnak a szom-
szédos kerületek és Pestszentlőrinc-
Pestszentimre között. Akikről tudjuk, hogy 
biztosan nem mennek el a kerületből, azok 
mintegy ötvenen vannak.

Értesüléseink szerint a kerület központjá-
ban, a szent Lőrinc sétány és az Üllői út között 
is feltűntek fedél nélkül élők, de Okeke Ferenc 
ezt nem erősítette meg.

– egy emberről tudunk, aki egy kissé távo-
labb ettől a központi helytől egy öreg konténer-
ben él, de hozzánk nem érkezett mostanában 
lakossági bejelentés új hajléktalanról a piac kö-
zelében.

Az alapítvány munkatársai egyébként hét-
főn és pénteken két helyszínen, Imrén a Dózsa 
györgy úti buszvégállomásnál, Lőrincen pedig 
a vasútállomásnál osztanak enni- és innivalót a 
rászorulóknak, illetve itt segítenek a hajléktala-
noknak a hivatalos ügyeik intézésében.  

➜ P. a.

együtt 
a parlagfű ellen!
A Xviii. kerületi önkormányzat környe-
zetvédelmi csoportjának munkatársai 
idén sem számítanak arra, hogy sok 
parlagfüves területet találnak a gyom-
növény kiirtásának határideje, június 
30. után. Azt követően ugyanis környe-
zetvédelmi bírság kiszabására számít-
hatnak azok, akik nem tettek eleget a 
kötelezettségüknek.

– Tapasztalataink szerint együttműködők az 
emberek, az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
általában 10 alatt marad a bírságolások száma – 
mondta Kirrné Feicht Ágnes, a környezetvédelmi 
csoport vezetője. – A legtöbb gond a külföldön 
élőkkel van, mert őket gyakran nem tudjuk elér-
ni. Rajtuk kívül vannak idős emberek, akik már 
nem tudják elvégezni ezt a munkát. Az ő esetük-
ben a Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt-t 
kérjük meg, és a cég munkatársai segítenek. 

Az Észak-Amerikából származó parlagfű 
rendkívül elterjedt gyomnövény, amely a sínek 
és a kieső utak mentén, az elhagyott, gondozat-
lan kertekben, telkeken bukkan fel leggyakrab-
ban. Kedveli a meleget és a nyári csapadékot. A 
súlyos allergiás tüneteket a virágpora okozza, 
ezért fontos, hogy irtását még a virágzás előtt 
elvégezzük. A törvényi előírást érdemes komo-
lyan venni, mert az önkormányzatok mind ha-
tározottabban lépnek fel a kötelességüket elmu-
lasztó tulajdonosok ellen. ez az üres, beépítetlen 
telkek gazdáira is vonatkozik.

A szennyezett területek felkutatásában a 
lakossági bejelentések is sokat segítenek, de a 
Rákosmenti Mezei őrszolgálat és a közterület-
felügyelet munkatársai is folyamatosan jelentik, 
ha parlagfűszennyezést tapasztalnak. 

➜ Puskás

gerendás 
új albuma
gerendás Péter volt a Bal18 társalgó 
vendége június 20-án. A liszt Ferenc-
díjas művész márciusban azzal ke-
rült a figyelem középpontjába, hogy a 
Facebook-oldalán közzétett bejegyzé-
sében rajongóitól elbúcsúzva közölte, 
hogy megélhetési gondjai miatt kül-
földön vállal munkát.

A zenész a Társalgó közönségének elmondta, 
hogy nem kíván nyilatkozatháborúba belemen-
ni, s az üggyel kapcsolatos érzéseit, levelének az 
előzményeit és az azóta tapasztaltakat inkább 
egy könyvben írja meg. 

– sokkal több biztató megnyilvánulást kapok 
az emberektől, mint negatívat – mondta geren-
dás Péter, aki inkább a személye körül kialakult 
hangulat pozitív hozadékaira koncentrál. – egy 
művésznek alkotnia kell. ebből a szempont-
ból termékeny időszakot hozott a Facebook-
bejegyzés közzététele óta eltelt időszak, mert 
született egy tíz dalból álló zenei anyag, amely 
ősszel a könyvvel együtt jelenik majd meg.

Ha az új dalokból most nem tudott is ízelí-
tőt adni, az egyórás beszélgetés végén gerendás 
Péter két régebbi dalt előadott a jelenlévőknek. 
Mert egy művésznek ez a sorsa, az élete: alkot-
nia és szórakoztatnia kell.

➜ P. a.

Toboroztak 
és gyűjtöttek
nemhiába viseli a toborzófesztivál 
alcímet a vasvári Pál napok rendez-
vénysorozata, amelyet június elején 
második alkalommal rendezett meg 
Pestszentimrén az önkormányzat és a 
vasvári Pál Polgári egyesület. 

A megnevezés eredetileg arra utal, hogy az egye-
sület a fesztivállal szeretné megidézni az 1848–
49-es szabadságharc idején nélkülözhetetlen 
verbuválás, vagyis toborzás hagyományát, idén 
azonban valóságosan is hívták az önkénteseket. 
Igaz, nem háborúba, hanem a gátakra.

− A mostani fesztivál programjában a hon-
védség is komoly szerepet vállalt. És mivel a 
katonáknak ezzel egy időben a gátakon is helyt 
kellett állniuk, természetes volt, hogy megpró-
bálunk segíteni. önkénteseket toboroztunk az 
árvízvédelmi munkához − mondta Bauer Fe-
renc, a Vasvári-napok egyik szervezője. − Tisz-
tában voltunk azzal, hogy sokan vannak, akik 
segítenének, de nem tudnak ott lenni a gátakon. 
őket arra kértük, hogy adakozzanak az árvíz-
károsult családok javára, s ennek köszönhetően 
28 500 forint adomány került a gyűjtőládába. 
A címletekből arra lehet következtetni, hogy 
az összeg több kisebb adományból jött össze. 
A pénzt befizettük az erre a célra létrehozott 
számlára.

K. gy.

semmelweis-nap
Július 1-je semmelweis-nap, amely az egész-
ségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogvi-
szonyban álló egészségügyi dolgozókra és az 
egészségügyben dolgozókra kiterjedően mun-
kaszüneti nap. 

JÚLIUs 1-jén (HÉTFőn) A Zsebők Zoltán 
és a Pintér Kálmán szakrendelő ZÁRVA TART. 
A felnőtt orvosi ügyelet megerősített szolgálatot 
lát el.

A ClubnetCet Internetes Ismeretterjesztő egye-
sület és a szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási 
egyesület a Pestszentimre-városközpont megújí-
tása című városrehabilitációs program keretében 
rajzpályázatot hirdetett a sportkastély szürke be-
tonkerítésének a színesebbé tételére. Három kate-
góriából 19 nyertes alkotást választottak, amelyek 
felkerültek a kerítésre.

A falfestéssel bárki megpróbálkozhatott, ám 
annak sem kellett unatkoznia, aki féltette a ruhá-
ját. négy sátorban várták változatos programok-
kal a gyerekeket és a felnőtteket. A mentőszolgá-
lat dolgozói újraélesztési bemutatót tartottak, és 
be lehetett kukkantani egy mentőautó belsejébe 
is. Az utazó kedvűek különleges történelmi ba-
rangoláson vehettek részt, megismerkedhettek 
régi népszokásokkal, indián táncokkal, és bepil-
lanthattak a boszorkányok mitikus világába. 

A kézműves színpadnál a gyöngyfűzést, a 
homokképkészítést és a pólófestést is kipróbál-
hatták az érdeklődők. Az igazán kreatívak pedig 
hulladékból készített makettekkel versenyezhet-

tek. A játszani vágyó gyerekeket ökojátszóház és 
szórakoztató vetélkedő várta, ahol a szüleikkel 
együtt próbálhatták ki az ügyességüket. 

➜ csernai mariann

„A díJAzottAK
Kandó téri általános iskola: Héring 
Lotti Dorina, Jeli Karolin Viktó-
ria, Kocsis Bianka, Lakos Emília, 
Lehoczki Katica, Soós Nikoletta, 
Szaiff Dzsenifer, Szakmáry Hegyi 
Katalin, Szőke Helga 
Csontváry Kosztka tivadar általá-
nos és Alternatív iskola: Gombkötő 
Ágnes, Kirner Miklós 
eszterlánc óvoda: Obiczki Patrícia, 
Szeíbert Laura 
Brassó Utcai általános iskola: Vadon 
Virág 
egyéni: Erdélyi Boglárka, Fata Bíbor, 
Kovács Emília, Varga Tünde, Vicente 
Lemos Izabella



színes lett a szürke betonkerítés
mindenki ecsetet ragadhatott június 22-én a Pestszentimrei sportkastély parko-
lójában. A napos napok rendezvény keretében négy sátorban számtalan program 
várta az érdeklődőket.

Hatalmas lépés a reptéri zaj ellen
Új, korszerű hajtóműpróbáló helyet adtak át a liszt Ferenc repülőtéren. A 300 mil-
lió forintos beruházás keretében elkészült létesítmény speciális hangelnyelő és su-
gárterelő elemekből áll. A repülőteret üzemeltető Budapest Airport (BA) zrt. zaj-
védelmi programjának részeként megvalósult beruházáshoz hasonló fejlesztésre 
évtizedek óta nem volt példa magyarországon.

A június 21-i ünnepélyes átadáson Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere a 
köszöntőjében elmondta: nagyon örül, hogy egyre 
több olyan beruházást hajtanak végre a repülőté-
ren, illetve annak környékén, amely munkahelye-
ket teremt.

– számunkra és a Ferihegy környezetében lévő 
települések számára a repülőtér az egyik legfonto-
sabb gazdasági tényező, mert ha ez nincs, akkor 
sok gazdasági szereplő sincs jelen ezen a területen, 
és akkor a mi gazdasági produktumunk is jóval 
kisebb volna – mondta a polgármester.

A próbahelyet a repülőgépek karbantartásakor 
használják, amikor a hajtóműveket részleges vagy 
maximális teljesítményen kell egy rövid ideig mű-
ködtetni. Az évente 150–200 alkalommal elvégzett 
teszt erős hangkibocsátással jár, aminek az emberi 
fül számára elviselhetővé tételéhez járul hozzá az 
új zajvédő falrendszer. 

– A hajtóműpróbáló hely megépítése a sokadik 
bizonyítéka annak, hogy a Budapest Airport zaj-
védelmi programjának a megvalósítása a repülőtér 

pénzügyi nehézségei ellenére az eredeti terveknek 
megfelelően halad.  Továbbra is azon dolgozunk, 
hogy javuljon a zajártalom által érintett lakosság 
életminősége – mondta szarvas gábor, a Budapest 
Airport közösségi kapcsolatokért, környezetvéde-
lemért és működésbiztonságért felelős igazgatója.

A próbahely átadásakor a díszszalagot a XVIII. 
kerület nevében Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter vágta át Jost Lammersszel, a BA vezérigazgató-
jával közösen.  Az avatást egy éles zajpróba tette 
igazán „látványossá”. A jelenlevők meggyőződ-
hettek arról, hogy a felpörgetett repülőgépmotor 
hangja a kiosztott profi fülvédőkön keresztül is 
hallható. A hallása ugyan ez alkalommal senki-
nek sem volt veszélyben, de el lehetett képzelni, 
hogy milyen hanghatás éri azokat, akik a repülő-
tér közelében élnek, és nem viselnek fülvédőt. A 
szakemberek mérései alapján a 12 méter magas és 
107 méter hosszú védőfal mostantól 20 decibellel 
csökkenti – és teszi elviselhetővé, sőt sok helyen 
már nem is hallhatóvá – ezt a zajt.

➜ P. a.

szünnAP 
Az ügyFélszolgálAton
július 1-je a köztisztviselők napja, az 
önkormányzat ügyfélszolgálata és az 
okmányiroda zárva lesz.
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5 Közélet A képviselő-testület rendeletet módosított, hogy az önkormányzat segíthessen

� július közepéig 
adhatják be a 
pályázatukat 

azok a hiteladósok, 
akik önkormányzati 
bérlakásba szeret-
nének költözni. A 
képviselő-testület 
az áprilisi ülésén 
módosította úgy 
az önkormányzati 
lakásrendeletet, hogy 
a nehéz helyzetbe 
került hitelesek is 
pályázhassanak.

KeréKgyártó györgy  

A kormányzat ebben a cik-
lusban több erőfeszítést is tett 
annak érdekében, hogy segít-
séget nyújtson azoknak a csa-
ládoknak, amelyek az elszaba-
dult devizaalapú hitelek miatt 
kerültek bajba. Most a kerületi 
önkormányzat csatlakozik eh-
hez a sorhoz, és a saját illetékes-
ségében az országban elsőként 
igyekszik segítő kezet nyújtani 
bérlakások rendelkezésre bocsá-
tásával.

leHetőségek 
A devizaa lapú hiteleknek a sváj-
ci frank erősödésével gyorsan a 
magasba szökő törlesztőrészletei 
rendkívül nagy terhet róttak 
a hitelt felvevő családok döntő 
többségére. ebben a ciklusban 
a kormányzat közbelépésének 
köszönhetően több lehetőségük 
nyílt a hiteladósoknak arra, 
hogy elfogadható feltételek-
kel rendezzék a tartozásukat. 
Az egyik ilyen az árfolyamgát, 
amely az adósok számára ked-
vező szinten állítja be az adott 
deviza árfolyamát, de a hitel fu-
tamidejével kapcsolatban több 
feltételt is szab. A hiteladósok 
maguk dönthetik el, hogy ezt a 
megoldást választják-e, ám so-
kan ezekkel a feltételekkel sem 
tudják felelősséggel vállalni az 
adósságuk rendezését.  

A másik lehetőség az, hogy 
az adós ingatlanát megvásárolja 
a nemzeti eszközkezelő Zrt., és 
azt az adós bérlőként használja 
tovább. ehhez három szereplő 
– a bank, az eszközkezelő és az 
adós – együttműködése szük-
séges, ami az igen nagy számú 

ügyletre tekintettel hosszadal-
mas lehet.

A törvény az önkormány-
zatok számára is lehetőséget ad 
arra, hogy ily módon vásárol-
jon ingatlanokat, és bérbe adja 
azokat a korábbi tulajdonosok-
nak. A XVIII. kerületi önkor-

mányzat jelenlegi költségvetése 
azonban nem ad módot ekkora 
befektetésre.

módosítás 
szóba jöhető megoldás még, 
hogy az önkormányzat a saját 
bérlakásait bocsátja a hiteladó-

sok rendelkezésére. − ez éssze-
rűnek tűnik, és már korábban 
felmerült az ötlet, ám a helyi 
lakásrendelet nem tette lehető-
vé, hogy az önkormányzati la-
kásokra ilyen alapon írjunk ki 
pályázatot – tájékoztatott Csomó 
Tamás alpolgármester.

Az említett rendelet szerint 
az önkormányzat a saját ingat-
lanjait ötféleképpen adhatta bér-
be: költségelven, piaci alapon, 
fecskeprogramban, szociális 
alapon vagy krízislakásként. A 
bajba jutott hitelesek ezekbe a 
kategóriákba nem fértek bele. 

− Az áprilisban elfogadott 
rendeletmódosítás megoldotta 
ezt a gondot, lehetővé vált az új 
pályázat kiírása – mondta az al-
polgármester.

mire leHet 
pályázni? 
Az érdeklődők jelenleg négy la-
kásra pályázhatnak. A Csontváry 
utcában egy 2 szobás ingatlanra 
és egy 1+2 félszobásra – mind-
kettő bérleti díja 26 ezer forint 
alatt van. Igényelhető továbbá 
a Havanna utcában két kisebb, 
1,5 szobás lakás 16 538 forintos 
bérleti díjért.

A pontos pályázati kiírás 
megjelent a Városkép június 12-i 
számában, ebben az is megtalál-
ható, az érdeklődők mikor te-
kinthetik meg az ingatlanokat. 

− A pályázatokat július 15-ig 
lehet beadni az önkormányzat 
humánszolgáltatási irodáján – 
emlékeztetett Csomó Tamás.

A további részletek megta-
lálhatók a kiírásban, de a pol-
gármesteri hivatalban is kérhető 
tájékoztatatás.

HitelAdósok is 
pályázHAtnAk
Lakások a devizaalapú hitelek miatt bajba jutott családoknak
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csomó tamás alpolgármestertől megtudtuk, arra is van lehetőség, hogy az önkormányzat a saját bérlakásait bocsássa 
a bajba jutott hiteladósok rendelkezésére

− Ritka példája volt az összefo-
gásnak az, ami Brüsszelben tör-
tént: a magyar eP-képviselők 
politikai hovatartozástól füg-
getlenül egységesen tudták 
képviselni a szlovákiai magya-

rok ügyét. A siker ennek is kö-
szönhető – mondta el Lomnici 
Zoltán, az emberi Méltóság 
Tanácsa elnöke, a Legfelsőbb 
Bíróság korábbi elnöke, aki az 
Igazolt Magyar szabadsághar-

cos Világszövetség kitüntetési 
ünnepségén vett részt a kerü-
letben a városházán.
Lomnici Zoltán a magyar ál-
lampolgárságot választó szlo-
vákiai magyarok védelmében 
nyújtott be május végén petíci-
ót az európai Parlamentnek a 
döntését nyilvánosan elsőként 
vállaló gubík Lászlóval. Mint 
arról a hazai híradások beszá-
moltak, az új szlovák állampol-
gársági törvény súlyosan hátrá-
nyos helyzetbe hozza azokat a 
felvidéki magyarokat, akik úgy 
döntenek, hogy kérvényezik a 
magyar állampolgárságot, az 
új törvény értelmében ugyanis 
ezzel automatikusan elveszítik 
a szlovák állampolgárságukat.

− Komoly sikernek számít, 
hogy a petíciós bizottság gya-
korlatilag azonnal napirendre 
tűzte a kérdés tárgyalását – 
mondta Lomnici Zoltán.
A szlovákiai magyar szerve-
zetek helyeselték, hogy Brüsz-
szel elé került az ügy, egyedül 
a szlovák–magyar megbékélés 
gondolatát a zászlajára tűző 
Most–Híd párt képviselői véle-
kedtek másképp.

− Információim szerint a 
Most–Híd tagjai inkább a kor-
mánytól várának megfelelő 
lépéseket. Más politikai szerve-

zetek azonban helyeslik a lépést 
– tájékoztatott az emberi Mél-
tóság Tanácsának elnöke.

A petíció napirendre véte-
lének bejelentésekor Lomnici 
Zoltán, valamint Hankiss Ág-
nes és Tőkés László képviselő 
gubík Lászlóval együtt sajtó-
tájékoztatón közölte: szeretnék 
elérni, hogy a Bizottság nyíltan 
tárgyalja az ügyet. ezt nem si-
került elérni, a petícióról szóló 
vita zárt ajtók mögött folyt. 

Az emberi Méltóság Taná-
csának elnöke azonban úgy 
véli, nem kell megállni Brüsz-
szelben.

− Példátlannak tartom, 
ami a szlovákiai magyarokkal 
történik, és a visszajelzések is 
azt igazolják, hogy tovább kell 
lépnünk. A petíciónk ott van 
már strasbourgban, az embe-
ri Jogok európai Bíróságán, és 
szeretném, ha az európai Unió 
Bírósága is tárgyalná azt Lu-
xembourgban – mondta.

➜ Kerékgyártó 

„Példátlannak tar-
tom, ami a szlovákiai 
magyarokkal történik, 
és a visszajelzések is 
azt igazolják, hogy to-
vább kell lépnünk.”



össZeFOgTAK AZ 
eURóPA PARLAMenTI 
KÉPVIseLőK
Brüsszel után Strasbourgban is tárgyalhatják a szlovákiai magyarok ügyét

sokszor egy kisebb 
összeg is nagy segítség
húszezer forint nem nagy összeg, mégis van, akinek egy 
ekkora adomány is nagy örömet szerez. így volt ezzel 
az a 89 éves nyugdíjas néni is, akinek az önkormányzat 
idősekért, Fiatalokért Közalapítványa hozzájárult egy ház 
körüli javítás költségeihez.

– Az idős hölgynél eldugult a 
csatorna, és a szerelés díja 80 
ezer forint volt. A szomszédok-
tól, ismerősöktől is kölcsönkért, 
hogy ki tudja fizetni, és mivel 
minden pénze ráment a javí-
tásra, tőlünk is segítséget kért – 
mondta Diráné Huszár Gertrúd, 
az alapítvány képviselője és ku-
ratóriumi titkára, aki személye-
sen adta át a 20 ezer forintot.

Az Idősekért, Fiatalokért 
Közalapítvány kiemelt figyelmet 
fordít a nagycsaládosokra és a 
nehéz anyagi körülmények kö-
zött élő gyermekekre is. Június-
ban éppen a Balatonnál táboroz-
tatnak rászoruló gyerekeket. A 
szociális tevékenység mellett vál-
tozatos programokról is gondos-
kodnak. A pályaválasztás előtt 
álló diákok ismereteinek bőví-
tését gyárlátogatással segítik, 
de kézműves alkotóműhelyeket, 
családi napokat is szerveznek. ez 
utóbbiakkal a szabadidő kelle-

mes és hasznos eltöltésében igye-
keznek segíteni. 

Tevékenységük egyre ismer-
tebb, sőt elismertebb a kerület-
ben. 

– A rendezvényeink nagyon 
népszerűek, a gyerekek, illetve a 
családok szívesen vesznek részt 
azokon. egy alapítvány akkor 
működik jól, ha előre kidolgo-
zott, átgondolt programokat kí-
nál, és hatékony segítséget tud 
nyújtani azokon a területeken, 
amelyekre a tevékenységi köre 
kiterjed. sokat dolgozunk azért, 
hogy az alapítvány minél nép-
szerűbb legyen, hiszen a haté-
konyság kulcsa az ismertség és 
elismertség.

Az Idősekért, Fiatalokért Köz-
alapítvány munkatársai rendsze-
resen jelen vannak a különféle 
kerületi rendezvényeken – leg-
közelebb a szeptemberi Kóstolón 
találkozhatunk majd velük.

➜ P. a.

A luxemburgi európai Bírósághoz is be kívánja ter-
jeszteni a szlovákiai magyarok állampolgársági ügyét 
lomnici zoltán. Az emberi méltóság tanácsának elnö-
ke úgy véli: a brüsszeli siker az európai parlamenti kép-
viselők összefogásának is köszönhető.
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6 A fejlesztés után jobb lesz az iskolások és az óvodások helyzete is Közélet

� A folyamato-
san gyarapodó 
gyermeklétszám 

állandó feladatot 
ad a XViii. kerületi 
önkormányzatnak 
az óvodafejlesztés-
ben. pestszentimrén 
különösen fontos ez 
a kérdés, hiszen már 
2008-ban minden 
érintett egyetértett 
azzal az elképzelés-
sel, hogy a napsugár 
óvoda 3 csoportos 
tagóvodával bővüljön. 
A szélső utcai beru-
házás megvalósítását 
az önkormányzat 
kiemelt feladatnak 
tartja.

sütő-nagy zsolt  

Az újonnan épült lakóparkok és 
a kerületbe költöző fiatal háza-
sok nagy száma indokolta, hogy 
a képviselő-testület 2007-ben 
úgy döntött: az óvodafejlesztési 
program keretében növeli a férő-
helyek számát Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén. 

HelyBen kell 
megoldAni
Minden kisgyerek óvodai ellá-
tását helyben szeretnénk meg-
oldani. ennek érdekében az 
előző nevelési év kezdetén is 
bővítettünk 3 csoportot, aminek 
köszönhetően minden olyan 
gyermek óvodai ellátását meg 
tudtuk oldani, akinek a családja 
ezt igényelte – mondta Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester.

Mindez persze nem jelentette 
azt, hogy valamennyi gyermeket 
a legközelebbi óvodába lehetett 
beíratni. Pestszentimrén ugyan-
is a szélső utcai lakópark meg-
épülése óta kevés a férőhely.

– A képviselő-testület 2008-
ban elfogadott egy ütemtervet 
a Napsugár Óvoda Szélső utcai 
tagintézményének a fejlesztésé-
re – elevenítette fel az előzmé-
nyeket az alpolgármester. – En-
nek alapján 2009. szeptember 
1-jétől a Táncsics általános isko-
la Szélső utcai melléképületének 
átalakításával 75 férőhelyes, 3 
csoportos óvodát kellett volna 
létrehozni. Sajnos ez nem való-

sult meg, így a feladat ránk há-
rult. Közismert azonban, hogy 
időközben jelentősen romlottak 
a gazdasági körülmények, ami 
lehetetlenné tette, hogy az ön-
kormányzat kizárólag önerőből 
oldja meg a kérdést.

A szülők kérése
A megoldás érdekében tavaly 
elkészültek az átalakítás tervei, 
és az önkormányzat több pályá-
zaton vett részt, hogy az önrész 
mellett forrást találjon a beru-
házás megvalósítására, amely 
most nyáron kezdődhet meg.

– Az eke utcai napsugár 
óvoda tagóvodájaként megnyíló 

szélső utcai intézménnyel kap-
csolatosan nagyon sok a valótlan 
információ, mert néhányan po-
litikai célból most azt támadják, 
amit lényegében annak idején 
maguk is támogattak – folytatta 
Lévai István Zoltán. – Kifejezet-
ten a szülők kérése volt, hogy ne 
Pestszentimre forgalmas köz-
pontjának közelében, hanem 
csendes, kertvárosi részen ala-
kítsunk ki óvodát. ezért támo-
gattuk mi is a korábbi terveket. 
Minden előkészítés a Táncsics 
iskola vezetőségével egyeztetve 
történt. A fejlesztés tehát nem 
az iskola ellen, hanem annak ér-
dekében valósul meg, így tehát 

nem igaz az, hogy az iskolások 
húzzák majd a rövidebbet, mert 
nem lesz elegendő hely az ud-
varon. Olyan terv valósul meg, 
amely mind az iskolások, mind 
az óvodások igényeit szem előtt 
tartja. 

A Táncsics Általános és né-
met nemzetiségi Iskola befo-
gadóképessége jóval nagyobb, 
mint amennyi gyermek jár az 
iskolába, így a melléképületben 
lévő 3 tanterem átalakítása cso-
portszobává nem akadályozza 
az osztályok elhelyezését. – Az 
iskolában egy tornaterem, a 
szélső utcai épületben egy tor-
naszoba van. A tornaszobát az 
alsó tagozatosok és az óvodások 
fogják használni, s ezt mindkét 
intézmény támogatta. A tech-
nikatermek átkerülnek abba a 
melléképületbe, ahol jelenleg 
a Csibész Családvédelmi Köz-
pont működik, amely évek óta 
igényelte az áthelyezését, s ez 
szintén megoldódik. Az udvar 
egy részének leválasztásával az 
óvodások, illetve az iskola első-
második osztályosai korszerű 
játszóudvart kapnak. Az óvo-
dások főleg a délelőtti órákban 
veszik igénybe az udvart, míg az 
iskolások a tanítást követően. 

nAgyoBB 
pályákon
A megmaradó iskolaudvaron 
kívül a mellette lévő sporttelep 
műfüves és füves nagypályáját is 
használhatja az iskola. 

– Mint a Táncsics iskola volt 
diákja mindent megteszek azért, 
hogy a fejlesztés nyugodt lég-
körben valósulhasson meg, és 
nem hagyom, hogy bizonyos ér-
dekek jegyében ezt a folyamatot 
akadályozzák és bizonytalan-
ságot keltsenek az ügyben. Meg 
fogom akadályozni, hogy az is-
kola és az óvoda ügyét bárki is 
politikai célokra használja fel.

Az óvodAfejlesztéssel 
mindenki jól jár 
Pestszentimrén nagy szükség van a férőhelyek bővítésére

lévai istván zoltán egykori táncsicsos diákként fontosnak tartja, hogy az utódok még jobb körülmények között tanuljanak
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A területi közigazgatás átalakí-
tásának legfőbb célja az állami 
bürokrácia csökkentése, az ál-
lam területi működésének át-
láthatóbbá, hatékonyabbá, egy-
szerűbbé tétele, az ügyfél és az 
államigazgatás közötti út lerövi-
dítése volt.  ennek egyik eleme-
ként a munkaügyi kirendeltség 
is a kerületi hivatal önálló szak-
igazgatási szerveként tevékeny-
kedik. 

VáltoztAk 
A jogszABályok
Az 1996 óta működő kirendelt-
ség vezetője a kezdetektől Bocsi 
sándor. 

− Bocsi sándor elmúlt évek 
alatt megszerzett szakmai ta-
pasztalatának és a kirendeltsé-
gen dolgozó kollégák áldozatvál-
lalásának köszönhetően sikerrel 
oldották meg az átállásból adó-
dó többletfeladatokat – mondta 

Hodruszky Csaba hivatalvezető.
A kirendeltség előtt álló fel-

adatokról és a napi nehézsé-
gekről Bocsi sándor elmondta, 
hogy a munkatársak számára a 
jövőben az lesz az egyik legna-
gyobb kihívás, hogy az ügyfele-
ket felelősségteljes magatartásra 
ösztönözzék. 

Az év elejétől ugyanis a jog-
szabály-változás miatt azokat 
az ügyfeleket, akik a megadott 
időpontban nem tesznek eleget 
együttműködési kötelezettsé-
güknek, törölni kell a nyilván-
tartásból. A kirendeltségnek 
nincs módja kiértesíteni őket, 
mint korábban. Többen csak 
akkor veszik észre, hogy már 
egy hónapnál is többet késnek, 
amikor nem kapják meg az ön-
kormányzat aktív korúaknak 
szóló támogatását. Ilyenkor már 
nem tudnak semmit sem tenni. 
Abban az esetben, ha valaki az 
adott időpontban beteg, nyolc 

napon belül igazolnia kell, ha 
pedig elhelyezkedett, és ezt ti-
zenöt napon belül nem jelen-
tette be, csak hatvan nap múlva 
tudnak újra együttműködési 
szerződést kötni vele. 

egyszerűBB 
kApcsolAttArtás 
e szigorítás bevezetésekor egyút-
tal könnyítés is került a jogsza-
bályba: ha valaki arról nyilat-
kozik a kirendeltségen, hogy 
e-mailben kíván együttműköd-
ni, ezt is megteheti, s ilyenkor 
nem kell személyesen bemennie 
a hivatalba. Ugyanakkor elekt-
ronikus úton be is rendelhető az 
ügyfél, és ha a megadott időben 
nem jelentkezik, mert esetleg 
nem olvasta az e-mailt, akkor az 
nem elfogadható kifogás, tehát 
az együttműködés hiányában 
törlik a nyilvántartásból. 

− A jövő arról is szól, hogy 
az állam a polgárát felnőttnek 
tekinti. Mindenben igyekszik 
segíteni a rászorulókat, egy-
szerűsíteni, könnyebbé kívánja 
tenni az ügyintézést, de cserébe 
elvárja, hogy a támogatott a rá 
vonatkozó kötelezettségeknek 
maradéktalanul eleget tegyen. 
Az állam és a polgárai között 

csak így jöhet létre, és csak így 
működhet a partneri viszony – 
hangsúlyozta Hodruszky Csaba. 

A cégek 
toplistájA
A kirendeltség igyekszik min-
den rendelkezésére álló eszköz-
zel segíteni a hozzájuk forduló 
ügyfelek visszajutását a munka-
erőpiacra.

− Az új típusú, az állampol-
gárok aktivitását és felelősség-
vállalását feltételező szemlélet 
szerint a munkaügyi kirendelt-
ség feladata az, hogy az ellátási 
jogosultság kimerülése után, a 
régi mondást idézve, elsősorban 
hálóhoz juttassa az ügyfeleket, 
halhoz csak rászorultság esetén. 
Az érdeklődőknek munkaerő-
piaci támogatásokat is aján-
lunk. ebben az évben a TÁMOP 
1.1.4. program keretében főként 
a pályakezdőknek és az aktív 
korúak ellátásában részesülők-
nek tudunk segíteni. Az elmúlt 
években kirendeltségünkön  
munkaerő-piaci szolgáltatásokat  
nonprofit szervezetek bevonásá-
val tudtunk biztosítani az állás-
keresőknek. Van egyéni és cso-
portos álláskeresési tanácsadás, 
munkatanácsadás, pályaorien-

táció. Az ügyfeleket érdeklődés 
esetén a központunkba tudjuk 
irányítani, ahol képzett és ta-
pasztalt munkatanácsadó kollé-
gáink segítik őket.

Hodruszky Csaba rendkívül 
fontosnak tartja, hogy minél 
szorosabb kapcsolatot alakítsa-
nak ki azokkal a cégekkel, ame-
lyek eredményesebbé tehetik a 
tevékenységüket.

Kiemelten jó a kapcsolatunk 
az ssP Hungary Kft-vel, a Babó 
Motors Kft-vel, a Baumax Kft-
vel, a Wright Dental Kft-vel, a 
Buci Pékséggel és a Lőrinci Mű-
anyagipari szövetkezettel.

Részben ennek az együtt-
működésnek köszönhető, hogy 
amíg az elmúlt években nőtt az 
álláskeresők száma, addig már-
cius óta folyamatosan csökken. 

A FeLeLőssÉgVÁLLALÁs KöZös ÉRDeK
A szervezet 100–120-féle konkrét feladatot lát el
A darus utcai munkaügyi kirendeltség január óta – a nem-
zeti munkaügyi hivatal szakmai irányításával – a járási, 
illetve kerületi hivatal szervezeti egységeként működik, 
amely a XiX. kerületet is ellátja. A munkaügyi központot 
gyakran csupán regisztrációs hivatalként értelmezzük, 
ám hodruszky Csaba, a BFKh Xviii. kerületi hivatalának 
vezetője éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerve-
zet 100–120-féle konkrét feladatot lát el. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala (BFKh) 
Xviii. kerületi hivatala 

munkaügyi Kirendeltségének 
elérhetőségei

1181 Budapest, darus u. 5.
honlap: www.kmrmk.munka.hu

tel.: 292-6093
Fax: 290-4473

e-mail: FmKdarusutca@lab.hu
ügyfélfogadás

hétfő: 8.30–15.00
Kedd: 8.30–15.00

szerda: 8.30–15.00
Csütörtök: 8.30–12.00 CsAK 

Az első AlKAlommAl 
JelentKezőK 

(nyilvántArtásBAn 
nem szerePlőK) és A 

mUnKáltAtóK számárA
Péntek: 8.30–13.00



JoBBAn Jár Az isKolA is
A felvetett aggályok kapcsán svélecz edit igazgatónő 
elmondta, hogy az iskola számára kifejezetten előnyös az 
óvodai csoportok idehelyezése.
– pillanatnyilag az iskola kihasználtsága nem optimális. meg-
felelő gyermeklétszám esetén lehetőség volna több osztály 
indítására is, s akkor a jelenleg 31-32 fős osztálylétszámok 
bonthatók lennének. Abban bízunk, hogy az óvodások szü-
leinek a többsége iskolába is ide íratja majd be a gyermekét. 
Az udvar megosztása sem okoz gondot, hiszen az óraközi 
szünetekben elegendő a tervezett méret, a szomszédos 
sportpálya pedig még jobb lehetőségeket is nyújt a testne-
velésórákhoz. mint minden fejlesztés, ez is jár majd kényel-
metlenségekkel a kivitelezés során, de nem hiszem, hogy ez 
az őszi időszakban komolyan érintené az oktatást.  
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7KözéletA műszaki feladatok elvégzése mellett idén is jut idő a szórakozásra 

Az oldalt összeállította: Puskás attila

� A kissé megké-
sett tavaszi jó 
idő beállta óta 

folyamatosan végzik 
a kátyúzást a kerület 
utcáiban a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit 
zrt. munkatársai. Az 
elhúzódó tél ezúttal 
különösen kegyetlenül 
bánt az útburkolatok-
kal, de a kátyúzást a 
terveknek megfelelően 
június 30-ig befejezik, 
és utána a járdák javí-
tása következik.

Tóth Tibor József, a Városgazda 
Zrt. műszaki és városüzemelte-
tési igazgatója elmondta, hogy 
április 15. óta folyik a kátyúk 
javítása, amihez minden anyag-, 
gép- és emberi erőforrás a ren-
delkezésükre áll.

HA kell, újrA 
mennek

A kátyúk eltüntetése állan-
dóan megújuló feladat, ezzel a 
problémával minden aszfaltos 
úton meg kell küzdeni. 

A Városgazda három külön-
böző technológiával végzi a ká-
tyúzást azért, hogy az utakon 
megjelenő hibák mielőbb eltűn-
jenek, s ennek érdekében egy-
szerre több helyszínen tudjanak 
beavatkozni.

– Az aszfaltburkolatokat me-
leg aszfaltkeverékkel javítjuk. 
emellett inframelegítős eljárás-
sal és a felületi kezelt utakon hi-
degaszfaltozással dolgozunk. A 
tavasszal elvégzett útellenőrzés 
során 3200 négyzetméter javí-
tandó felülettel számoltunk, de 
ezt már május végén, június ele-
jén túlléptük. A balesetveszélyes 
hibák javítása mellett kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk az iskolák 
környékére is – mondta Kriszt 
Attila, a Városgazda mélyépítési 
osztályvezetője. – Az elöregedett 

útburkolatok miatt előfordul, 
hogy egy már javított útszaka-
szon a későbbiekben újabb ká-
tyú alakul ki. Hosszú távú meg-
oldást az útburkolatok felújítása 
jelentene.

A Városgazda ügyfélszolgála-

tára egyébként folyamatosan ér-
keznek a kátyúzással kapcsolatos 
lakossági bejelentések, amelyek 
megalapozottságát minden eset-
ben megvizsgálják. A városüze-
meltető cég a jövőben is fogadja 
a lakosság jelzéseit. 

A járdák 
kÖVetkeznek
A kátyúzás befejeztével július 
1-jén indul a járdajavítási prog-
ram. 

– A nyári tanítási szünetet 

kihasználva az intézmények 
előtti járdák, illetve ezzel pár-
huzamosan az északi telepü-
lésrészeken, az erzsébet- és a 
Bélatelepen kezdjük meg az ez 
évi járdaprogramot. Többek kö-
zött a Vajk-sziget, a szent Lőrinc 

és a Kandó iskola környékén 
újulnak meg a járdák – mutatott 
rá Vargáné Gedei Anikó, a Vá-
rosgazda ügyfélszolgálati osz-
tályvezetője. 

A múlt évhez hasonlóan ki-
emelten kezeli a Városgazda 
az intézmények körüli közepes 
vagy annál rosszabb állapotú 
járdák javítása mellett a kerület 
legrosszabb járdaszakaszainak 
a megújítását is, hogy mielőbb 
új burkolatnak örülhessenek az 
adott környéken lakók. 

– Az idei felújítási program 
az elmúlt évek gyakorlati ta-
pasztalataira épül. Figyelembe 
vettük az önkormányzati kép-
viselők észrevételeit és a lakos-
sági bejelentéseket is. Célunk a 
kerületi járdahálózat legrosz-
szabb állapotú szakaszainak a 
felújítása, de arra is figyeltünk, 
hogy a leendő csatornaépítés 
által érintett szakaszokat ki-
hagyjuk – tette hozzá Vargáné 
gedei Anikó. – Mindösszesen 
9750 négyzetméter járdafelület 
újul meg csaknem 70 különböző 
utcát érintően a cég mélyépítési 
osztályának és közterület-kerté-
szeti osztályának szoros együtt-
működésével. Az előző évekkel 
ellentétben most többségében 
olyan járdákat újítunk fel, ame-
lyeknél több fa gallyazása, kivá-
gása szükséges, így a kertésze-
inknek is bőven lesz munkájuk. 
A teljes járdafelújítási programot 
előreláthatólag november végéig 
fejezzük be.

A kátyúzást A járdák 
felújításA követi
Az elhúzódó tél kegyetlenül bánt az útburkolatokkal 

A kóstoló természetesen nem volna 
teljes a hagyományos főzőverseny 
nélkül, amelyen idén 4 kategóriá-
ban – pörkölt, halétel, grillételek 
és cseh egytálételek – hirdetnek 
győztest. Tavaly több mint 70 bog-
rácsban rotyogott a paprikás szaft, 
és idén is szép számú részt vevő 
csapatra számítanak a szervezők. 
Az elkészülő finomságokat Kovács 
Lázár vezetésével hozzáértő zsűri 
bírálja el.

– Amint a fentiekből is kitű-
nik, a szeptemberi Kóstoló ez évi 
vendége a cseh kultúra lesz. A 
sörfaluban cseh kézműves sörö-
ket lehet majd kóstolni – mondta 
Sonnewendné Lengyel Orsolya, a 
Városgazda Zrt. sport, Rendez-
vény és Média Divíziójának ren-
dezvényszervezési csoportvezető-
je. – Pénteken és szombaton este a 
szabadtéri moziban népszerű cseh 
filmeket vetítünk. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
testvérvárosainak a képviselői 
tavaly a nemzeti ételeikkel nagy 
sikert arattak a Főzőfaluban. A 
grillkategóriában a székelyföldi 
Tusnádfürdő csapata nyert, de 
nem vallott szégyent az olasz san 
nicola la strada csapatának kol-
bászspecialitása sem. A lengyel 
Dabrowa Tarnowska és a német 
Roding küldöttei sült kolbásszal, 
a bolgár neszebár képviselői pedig 
mediterrán grillezett zöldségekkel 
hódítottak.

A vasárnapi program részeként 
gyermekek számára is meghirdet-
tek főzőversenyt, amelyre június 
közepéig már 40 csapat jelentke-
zett. 

A háromnapos rendezvényen 
vásári sokadalom, komédiások és 
számtalan szórakozási forma vár-
ja a kicsiket és a nagyokat. A há-
rom színpadon egymást érik majd 

a jobbnál jobb koncertek. Péntek 
este a Bikini nagykoncertjével nyí-
lik meg a Kóstoló, szombaton cseh 
zenekaroktól kezdve a Megasztár 
szereplőin át a Four Fathers ének-
együttesig számos sztárvendég lép 
fel. szombaton a nagyszínpadon 
többek között az Irie Maffia, vala-
mint somló Tamás és együttese ad 
koncertet, a Fesztiválszínpadon a 
Molnár Dixieland is játszik, a sza-
badtéri színpadon pedig a Takács 
Tamás Dirty Blues Bandet hallgat-
hatjuk. ezen a napon a Fesztivál-
színpad vendége lesz Berecz And-
rás ének- és mesemondó is.

Vasárnap délelőtt Moha bácsi 
szórakoztatja a gyerekeket, délben 
pedig 100 Folk Celsius- koncerttel 
zárul a zenei program. A szerve-
zők remélik, hogy minden terve-
zett program megvalósul, de ter-
mészetesen a programváltoztatás 
jogát fenntartják.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

BeLÉPő A 
KITűnőKneK
ingyenes strandbelépőt kaptak bizo-
nyítványuk mellé azok a Xviii. kerü-
leti általános iskolás diákok, akiknek 
a kis könyvecskéjébe csupa kitűnő 
osztályzat került. A városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. idén először 
több, mint 1200 színjeles tanulónak 
adott egy alkalomra szóló belépőt – 
mondta el Banyár László vezérigaz-
gató.

– A tanulással töltött hosszú hónapok után 
a gyermekeknek is jár a pihenés, s mi más-
sal kezdődhetne a nyár, ha nem egy hűsítő 
lubickolással a Bókay-strandon – mondta 
Blocosz Adrienn, a Városgazda Zrt. kommu-
nikációs munkatársa.

A Bókay-kertben egy megújult strand 
fogadja a vendégeket, amely mintegy 2000 
négyzetméteren számos szórakozási lehető-
séget nyújt. A nyári melegben természetesen 
a víz, a medencékben való úszás, lubickolás, 
pancsolás a legvonzóbb mindenki számára, 
de várhatóan idén is népszerű lesz a strand-
röplabda-pálya. Újabb sportolási lehetőséget 
kínál a vízi aerobic, valamint a Városgazda 
által szervezett úszótáborba is jelentkez-
hetnek az úszni vágyó gyerekek – mondta 
Blocosz Adrienn.

A családok számára ebben az évben be-
vezetett jeggyel két felnőtt és két gyerek 
2650 forintért strandolhat. A felnőtt/nyug-
díjas/ifjúsági belépő 1000, a gyermekjegy 
650 forintba kerül. A Bókay-kert strandja 
egész nyáron mindennap 9 és 19 óra között 
tart nyitva, és előreláthatólag augusztus vé-
géig várja a vendégeket. A szezon az időjá-
rás függvényében akár ki is tolódhat.

sörfalu és kertmozi a 
szeptemberi Kóstolón
A cseh sörkultúra és filmművészet is megjelenik az idei szeptemberi Kóstolón, amelynek 
szeptember 6. és 8. között ad otthont a Bókay-kert. A tavalyi nemzetközi gasztrofesztivál 
után tehát sör- és mini filmfesztivál tarkítja a rendezvényt, így e nemes nedű kedvelői és a 
cseh filmek szerelmesei akár egyszerre is hódolhatnak a két szenvedélynek.

a kátyúzások befejezését követően indulhat a járdák javítása 

üzemelneK 
Az ÚJ KUtAK
A szivattyúk telepítése és a próba-
üzem után júliustól teljes kapacitással 
működik az az újonnan fúrt két mély-
vízi kút, amely a Bókay-kertben lévő 
Park Uszoda és a vilmos endre sport-
centrumban található uszoda teljes 
vízellátását biztosítja a medencék vi-
zétől a zuhanyzókon át az ivóvízig. Az 
egyenként valamivel több, mint 100 
méter mély kút vízminősége megfelel 
a hatályban lévő ivóvízszabványnak, 
de mindkét helyszínen felszereltek 
egy-egy szűrőberendezést is.

– ezzel elértük, hogy azon ásványi anya-
gok koncentrációja is jelentősen csökkenjen, 
amelyek aránya ugyan nem érte el az egész-
ségügyi határértéket, de közel volt hozzá. A 
Bókay-kertben a mangán, a Vilmos end-
re sportcentrumban pedig a mangán és a 
vas jelenlétét mérsékelte a szűrés – mondta 
Bacsik György, az uszodákat üzemeltető Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. léte-
sítményüzemeltetési csoportjának vezetője.

A Bókay-kertben lévő kút vízhozama 
percenként 100, a sportcentrum területén 
lévő kúté pedig 200 liter. 

A saját kutakkal mindkét uszoda vízel-
látása gazdaságosabbá válik, mivel a vízfel-
használás a működési költségek jelentős ré-
szét teszi ki. A két nagyobb kerületi uszoda 
éves vízfogyasztása egyenként 20-25 ezer 
köbméter, ami a jelenlegi szolgáltatók árain 
számolva 4-5 millió forintos költség. Az új 
kutakkal várhatóan 90 százalékkal csökken 
a vízfelhasználásra fordítandó összeg.

Érdemes megemlíteni, hogy a Vilmos 
endre sportcentrum mellett lévő három-
szintes ház önkormányzati bérlakásait is az 
itt fúrt kút látja el vízzel.
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8 Az önkormányzat képviselő-testületének május 23-i ülésén született rendeletek, határozatokCivileK

p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással megalkotta 
14/2013. (V. 31.) sz. önkormány-
zati rendeletét a 2012. évi zár-
számadásról.
A testület 15 igen szavazattal 
és 5 tartózkodással felkérte a 
polgármestert, hogy a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosítá-
sa során gondoskodjon a pénz-
maradvány előirányzatosításá-
ról. 
p 2. A képviselő-testület  18 
igen szavazattal egyhangúlag 
hozta meg 15/2013. (V. 31.) sz. 
rendeletét az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról. 
p 3. A testület 19 igen szavazat-
tal fogadta el a 16/2013. (V. 31.) 
sz. önkormányzati rendeletet 
a jogszabályváltozásból eredő 
módosítások átvezetését célzó 
helyi önkormányzati rendeletek 
módosításáról.
p 4. A képviselő-testület /2013. 
(IV. ...) önkormányzati rendelete 
a változtatási tilalom elrendelé-
séről szóló 16/2011. (V. 3.) ren-
delet hatályon kívül helyezéséről 
napirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 

határozatok
p 5. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 14 igen szavazat-
tal és 5 tartózkodással döntött 
arról, hogy jóváhagyja a Pol-
gármesteri Hivatal alapító ok-
iratának az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti módosítását, 
s felhatalmazza a polgármestert 
és a jegyzőt az alapító okirat 
aláírására, továbbá a polgár-
mestert arra, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, hogy 
az alapító okiratot elküldjék a 
Magyar Államkincstárnak.  
p 6. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
fogadta el a 2013. I. félévi mun-
katerv 1. sz. melléklet szerinti 
módosítását.
p 7. A testület 19 igen szava-
zattal egybehangzóan javasolta, 
hogy Budapest Főváros Köz-
gyűlése az örmény–magyar 
emlékmű környékén lévő zöld-
területet Artasat-emlékparknak 
nevezze el.
p 8. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyöntetűen tá-
mogatta a Bókay-kert fejlesztési 
koncepcióját, és egyben 5 fős 
ad hoc bizottságot hozott létre 
annak kidolgozására. A koncep-
ciót a bizottság 2013. december 
31-ig terjeszti a testület elé. 
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan választotta meg 
az ad hoc bizottság vezetőjének 
Kardos gábort, a tagjainak Kiss 
Róbertet és Kőrös Pétert, vala-
mint plusz két tagot. 
p 9. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangú-
lag úgy döntött, hogy átveszi 
a XVIII. kerület Közbiztonsá-
gáért  közalapítványtól a Bu-
dapest XVIII–XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokságnak biz-
tosított 1,2 millió forint  összegű 
támogatást.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott ar-
ról, hogy a XVIII. kerület Köz-
biztonságáért közalapítvány-
tól átvett támogatást átadja a 
Budapest XVIII–XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokságnak, és 
felkérte a polgármestert, hogy 
írja alá az előterjesztés 3. sz. 
mellékletében szereplő adomá-
nyozási szerződést. 
p 10. A képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy együttműkö-
dési megállapodást köt a Buda-
pesti Közlekedési Központtal és 
Budapest Főváros XIX. kerület 
Kispest önkormányzatával a 
42-es villamos meghosszabbí-
tandó vonalszakaszához a hely 
biztosítását megalapozó tele-
pülésrendezési eszközök mó-
dosítására,  és felhatalmazta a 
polgármestert az 1. sz. melléklet 
szerinti együttműködési megál-
lapodás aláírására.

p 11. A testület 12 igen sza-
vazattal és 6 ellenszavazattal 
elfogadta a XVIII. kerületi ön-
kormányzatnak az előterjesztés 
mellékletét képező vagyongaz-
dálkodási tervét. 
p 12. A testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan tá-
mogatta a helyi termelői piac 
létrehozását, és javasolta a pol-
gármesternek hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 29/1997. (X. 
21.) sz. önkormányzati rendelet 
17. § (3) bekezdés a) pontja alap-
ján 2013. június 15-től december 
31-ig adja bérbe a Kisfaludy u. 
33/c alatt található, 140482/2 
hrsz-ú, 21 552 m2 területű 
Pestszentimrei sportkastély 
parkolójának 100 m2 nagyságú 
részét. A testület egyben felkérte 
a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.  

p 13. A képviselő-testület 18  
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló, többször 
módosított 29/1997. (X. 21.) sz. 
önkormányzati rendelet 12/B § 
(1) bekezdés b) pontja alapján 
a 152172/2 helyrajzi számon 
nyilvántartott, az önkormány-
zat kizárólagos használatában 
álló Lakatos út 13. fszt. 6. szám 
alatti, 164 m2 alapterületű he-
lyiséget térítésmentesen adja a 
nyúlcipő Konduktív Közhasz-
nú Alapítványnak használatába 
2013. június 1-jétől 5 évre kon-
duktív pedagógiai ellátásra,  a 
150228/87/A/69 hrsz-ú, sina 
simon sétány 7. alatti 52 m2 
alapterületű helyiség leadása 
mellett. 
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a mellé-
kelt haszonkölcsön-szerződés 
aláírására.
p 14. A testület 17 igen szava-
zattal egybehangzóan felhatal-
mazta a polgármestert, hogy 
tegye meg a nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség által társadalmi 
egyeztetésre közzétett ÁROP-
3.A.2-2013 szervezetfejlesztésre 
irányuló pályázat benyújtásához 
és lebonyolításához szükséges 
intézkedéseket, nyilatkozatokat,
majd a pályázat tényleges kiírá-
sát követően nyújtsa be a pályá-
zatot.   
A képviselő-testület  17 igen 
szavazattal egyhangúlag meg-
bízta a polgármestert, hogy te-
gye meg a nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által meghirdetett 
ÁROP-1.A.6-2013 Partnerségi 
kapcsolatok erősítésére irányuló 
pályázat benyújtásához és lebo-
nyolításához szükséges intéz-
kedéseket, nyilatkozatokat, és 
nyújtsa be a pályázatot.
p 15. A testület 11 igen szava-
zattal, 6 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással elfogadta Budapest 
feladatellátási, intézményháló-
zat-működtetési és köznevelés-
fejlesztési tervének véleménye-
zését az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal.
p 16. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzó-

an úgy döntött, hogy a nyári 
életmód tábor szervezésére be-
nyújtott pályázatokat a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 42. § 4. pontja alapján a kö-
vetkező összegekkel támogatja: 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató Kft. 
220 ezer, Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi szervezete 
180 ezer, speciális Oktató és Fej-
lesztő Intézmény Életjel Alapít-
ványa 220 ezer, szenczi Molnár 
Albert Református Általános 
Iskola 102 ezer, Wesley Kincsei 
Általános Iskola és gimnázium 
220 ezer forint. 
p 17. A testület  18 igen sza-
vazattal egyhangúlag egyet-
értett azzal, hogy  az 1. és a 2. 
sz. mellékletben szereplő há-
romoldalú feladatátvállalási és 
költségmegosztási megállapodás 
jöjjön létre az önkormányzat, a 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. és az Országos Alapellátási 
Intézet között a helyettes házi-
orvosi feladatok ellátására,  és 
felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodások aláírására.
A képviselő-testület  18 igen 
szavazattal egyöntetűen hozzá-
járult ahhoz, hogy a 380090042 
kódszámú felnőtt háziorvosi 
praxis helyettesítő ellátását dr. 
szilvási Ildikó végezze az  Or-
szágos Alapellátási Intézet al-
kalmazottjaként.
A testület  18 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyta, hogy  
a háromoldalú feladatátvállalási 
és költségmegosztási megállapo-
dás alapján az  Országos Alap-
ellátási Intézet  a szerződések  
tartama alatt a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft-nek utalja át az 
OeP-finanszírozás havi össze-
gét.
p 18. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
döntött a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. 
pontja alapján a kerületi sport-
egyesületek pályázat útján tör-
ténő pénzügyi támogatásáról: 
1908 sZAC 220 ezer, Havas sza-
badidő Klub 120 ezer, Aqua18 
szabadidős és Úszó sportegye-
sület 200 ezer, gyerekúszás-KsI 
egyesület 0, Asztalitenisz Bará-
tok Clubja 120 ezer, Téry ödön 
Túra Club 90 ezer, Budapesti 
Tigrisek se 180 ezer, Airsoft 
szabadidő és Versenysport 
egyesület 120 ezer, Tűzmadár 
se 120 ezer, Pestlőrinci Kutyás 
se 150 ezer, Pestszentlőrinc-
Kassa se 200 ezer, nippon 
sakura se 120 ezer, Magyar 
Vándorok Teljesítménytúrázó 
egyesülete 100 ezer, Medúza 
se 200 ezer, Kono Karate Klub 
150 ezer, Pestszentimrei Birkó-
zó se 230 ezer, Lőrinc 2000 se 
210 ezer, Malév sC asztalitenisz 
szakosztály 70 ezer, Malév sC 
íjász szakosztály 70 ezer, Malév 
sC röplabda szakosztály 70 ezer, 
gloriett se 110 ezer, PIK se 50 
ezer forint. 

A testület felkérte a polgármes-
tert a támogatási szerződések 
megkötéséhez szükséges intéz-
kedések megtételére.
p 19. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 ellensza-
vazattal úgy határozott, hogy 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja a 
XVIII. kerületi Pedagógiai szak-
szolgálatot (1181 Bp., Kondor 
Béla sétány 10., OM: 101802) és 
a XVIII. kerületi sOFI-t (óvo-
da, Általános Iskola, speciális 
szakiskola és egységes gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Kondor Béla sétány 4., 
OM: 038432)  érintő intézmény-
átszervezést, és egyúttal felkérte 
a polgármestert az előterjesztés 
1. sz. mellékletének tartalmával 
megegyező válaszlevél elkészí-
tésére.
p 20. A testület 15 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással döntött 

arról, hogy a magyar nemzeti ér-
tékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 
és a magyar nemzeti értékek és 
a hungarikumok gondozásáról 
szóló 114/2013. (IV. 16.) kor-
mányrendelet vonatkozó rendel-
kezései alapján 2013. december 
31-ig létrehozza a XVIII. kerü-
leti Értéktárat, s felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedések megtételére.  
p 21. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörében eljárva 13 
igen szavazattal, 5 ellenszavazat-
tal és 1 tartózkodással elfogadta 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. 2012. évi beszá-
molóját – a 2012. december 31-i 
fordulónapra elkészített mérleg-
ben az eszközök és a források 
egyező végösszege 1 635 451 e 
Ft, a mérleg szerinti eredmény 
65 684 e Ft veszteség –, vala-
mint az éves beszámolóhoz tar-
tozó üzleti jelentést, és felkérte 
a társaság vezérigazgatóját a be-
számoló letétbe helyezéséhez és 
közzétételéhez szükséges intéz-
kedések megtételére.
p 22. A testület tulajdonosi 
jogkörében eljárva 12 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással elfogadta a sport 
és Ifjúsági szálló Közhasznú 
nonprofit Kft. 2012. évi beszá-
molóját – a 2012. december 31-i 
fordulónapra elkészített mérleg-
ben az eszközök és a források 
egyező végösszege 19 240 e Ft, a 
mérleg szerinti eredmény 17 732 
e Ft veszteség –, valamint az 
éves beszámolóhoz tartozó üz-
leti jelentést, és felkérte a tár-
saság ügyvezetőjét a beszámoló 
letétbe helyezéséhez és közzété-
teléhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
p 23. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással felhatalmazta Lévai István 
Zoltán alpolgármestert, hogy az 
FTC-PLeR Kézilabdasport Kft. 
soron következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa a tár-
saság 2012. évi beszámolójának 
(150 920 e Ft végösszeggel és 
19 985 e Ft – veszteség – mérleg 
szerinti eredménnyel) és függet-
len könyvvizsgálói jelentésének 
az elfogadását.

A testület 12 igen szavazattal és 
6 tartózkodással jóváhagyta az 
FTC-PLeR Kézilabdasport Kft. 
2011. évi beszámolóját.
p 24. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott határozatot a 
nemcsics Antal díszpolgár által 
kért támogatásról.
p 25. A testület zárt ülésen 
döntött a semmelweis-díj helyi 
kitüntetés adományozásáról. 

InterpellácIók
p 1. Fehér gábor (MsZP) 
nemzeti dohánybolt a ke-
rületben címmel nyújtott be 
interpellációt Lévai István 
Zoltán alpolgármesterhez. 
A dohánytenderre kiírt pályá-
zatok nyertesei között szere-
pel Chladek Tibor, a kerületi 
Fidelitas egyik vezetője is. A 
képviselő az alábbi kérdése-
ket tette fel ezzel kapcsolatban: 

Chladek Tibornak van-e bérleti 
szerződése a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. által ki-
adott üzlethelyiségek valame-
lyikére? Ha igen, pontosan me-
lyik üzlethelyiséget bérli? Hány 
négyzetmétert bérel, és mennyi 
bérleti díjat fizet? Mikor történt 
a pályáztatás, és volt-e más pá-
lyázó is a helyiségre? 
Lévai István Zoltán válaszában 
elhangzott, hogy a Városgaz-
da Zrt. és Chladek Tibor kö-
zött nem áll fenn bérleti jogvi-
szony. Ilyen a Projekt18. Kft. és 
a Brachot Hungary Kft. között 
van, és ez utóbbi cégnek az 
ügyvezetője Chladek Tibor. A 
Brachot Hungary Kft. 2012. feb-
ruár 1-jétől bérli a Havanna utca 
50. fszt. 227. alatti üzlethelyi-
séget, a szerződés hatálya 2017. 
február 1-jéig tart, a cég tevé-
kenysége gyümölcs-kiskereske-
dés. A kft. 23 m2-es helyiséget 
bérel, aminek a jelenlegi bérleti 
díja 16 911 forint + áfa/m2/év, 
azaz havi 32 413 forint + áfa. Az 
alpolgármester elmondta, hogy 
a cég ügyvezetője 2012. janu-
ár 6-án adott be pályázatot, az 
ajánlata 16 ezer forint + áfa/m2/
év volt, amely magasabb összeg, 
mint a Havanna-lakótelepen 
szokásos négyzetméterár, ami 
15 ezer forint + áfa/m2/év. A 
bérleti díj azóta az inflációnak 
megfelelően emelkedett, és ez 
minden évben így fog történ-
ni. A cég ügyvezetője egyedül 
pályázott az üzlethelyiségre.  
A Havanna utca 50. sz. alatti 9 
m2 területű raktárra vonatko-
zó szerződéskötés folyamatban 
van. erre Chladek Tibor egyéni 
vállalkozóként adott be pályáza-
tot. A helyiség bérleti díja 7000 
forint + áfa /m2/év. Chladek Ti-
bor egyedüli jelentkező volt.
Az interpelláló elfogadta a vá-
laszt.
p 2. Kőrös Péter (MsZP) Mun-
kák kerületi vállalkozóknak 
– valami nem stimmel címmel 
Ughy Attila polgármesternek 
nyújtott be interpellációt. 
„A kerület vállalatától a kamarai 
iroda hetente e-mailben meg-
kapja a kerületben végzendő 
azon munkák listáját, amelyek  
nem kapcsolódnak közbeszer-

zéshez, és ezeket közvetítjük a 
helyi  vállalkozóknak” – idéz-
te az önkormányzati képvise-
lő erdődy Viktornak a  BKIK 
XVIII. és XIX. kerületi tagcso-
portjának fórumán, a gombás 
Étteremben elhangzott szavait, 
mondván: ezt olvashatjuk a ke-
rületi honlapon is.
Kőrös Péter az alábbi kérdése-
ket tette fel a polgármesternek:  
Megkapta-e a BKIK a Kondor 
Béla Közösségi Ház szellőző/
klímarendszerének javítására- 
építésére vonatkozó ajánlatot? 
Mikor történt ez? Mikor utasí-
totta vissza a BKIK a lehetőséget? 
Hogyan fordulhatott elő, hogy 
Csomó Tamás alpolgármester 
ismeretségi körébe tartozó cég 
kapta meg ezt a nagy értékű 
megrendelést? (Különös tekin-
tettel arra, hogy a Mechaterm 
Kft-nek nincs honlapja, ahol a 
cég megtalálható lenne.) Lehet, 
hogy a kerületi vállalkozóknak 
csak a forgács jut, miközben a 
haveroknak a „trafikmutyihoz” 
hasonlóan a zsíros falatok?
Ughy Attila ezt válaszolta: az 
ilyen típusú kérdéseket azokkal 
a személyekkel kellene tisztázni, 
akiktől az állítások származ-
nak.  ő nem tud most válaszolni 
ezekre a kérdésekre, de ha Kőrös 
Péter mások nyilatkozatait kéri 
rajta számon, akkor ne haragud-
jon meg ezért. A polgármester 
előzményként utalt arra, hogy 
Ternyák András képviselő a pol-
gármesteri hivatal munkatár-
sainak közreműködésével sze-
mélyes betekintést nyert a teljes 
felújítás műszaki dokumentáci-
ójába.  A kért dokumentumokat 
a jegyző másolatban is elküldte, 
hogy azt otthon is megnézhes-
sék a képviselők. 
A Városgazda Zrt. tájékoztatása 
szerint a tervezésre és a kivite-
lezésre szóló ajánlattételi felhí-
vás idején nem volt gyakorlat 
az együttműködés. A BKIK új 
vezetőségének felállásakor írták 
alá a megállapodást, amelyet 
a testületi ülésen a képviselő is 
látott.  Ajánlattételi felhívás idő-
pontja és tervezés és kivitelezés 
2011. május 3., gépészeti mun-
kák kivitelezése 2011. október 
3., 
Ughy Attila a negyedik kérdésre 
azt felelte, hogy négy kivitelező 
cég kapott meghívást ajánlat-
tételre a légtechnikai rendszer 
felújításához kapcsolódó kivite-
lezési munkákra. Az árajánlatok 
alapján a sorrend a következő-
képpen alakult: Air-komplex 
Kft., Mechaterm Kft., Damastor 
Kft., Uni-Klíma Kft. A legjobb 
ajánlatot adó cég nem fogadta el 
a fizetési feltételeket, így a má-
sodik legjobb ajánlattevővel kel-
lett szerződést kötni. Az utolsó 
kérdésre azt válaszolta a polgár-
mester, hogy azt szerinte a kér-
dező sem gondolta komolyan, 
úgyhogy ha legalább minimáli-
san komolyan veszik egymást, 
akkor arra inkább nem reagál. 
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással fogadta el Ughy 
Attila polgármester válaszát.  
p 3. Kőrös Péter (MsZP) Faki-
vágás Pestszentimrén címmel 
Lévai István Zoltán alpolgár-
mesterhez nyújtott be  interpel-
lációt azzal kapcsolatban, hogy 
a pestszentimre lakosok között 
elterjedt hír szerint az önkor-
mányzat a Hősök terén  (Patika 
tér) található platánok kivágását 
tervezi. A fák kivágására állító-
lag azért van szükség, mert kul-
lancsok vannak rajta. A képvi-
selő ezeket a kérdéseket tette fel: 
Van-e tudomása arról, hagy a 
platánok kivágását tervezik? Ha 
igen, mi ennek a valódi oka? 
Az alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat nem 
tervezi a platánfák kivágását, 
ha egészségi állapotuk indokol-
ja, akkor évente visszavágják 
őket. A közeljövőben megvaló-
suló parkfelújítást is a platánfák 
megőrzésével végzik, tehát a hír 
kacsa volt.
Az interpelláló elfogadta a vá-
laszt.

támogAtták A bókAy-kert fejlesztési koncepcióját

n lévai 
istván zoltán 
alpolgármester 
elmondta, 
hogy az 
önkormányzat 
nem tervezi 
a platánfák 
kivágását, 
ha egészségi 
állapotuk 
indokolja, 
akkor évente 
visszavágják 
őket



Városkép p 2013. június 26. XXII. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

9Az ellenzék akarja az összefogást, de annak módját még nem ismeri Közélet

� Az önkormányzati képviselő-testület ellenzéki 
politikusai alapvetően egyetértenek az össze-
fogás szükségességében, de amint a kérdé-

sünkre – ellenzéki széthúzás vagy összefogás? – 
adott válaszaikból is kiderül, ez az együttműködés 
a politikai nézetkülönbségek miatt elcsúszni vagy 
legalábbis késlekedni látszik.

Az országos 
vezetők döntenek
Petrovai lászló független képviselő, a Párbeszéd 
magyarországért tagja országos jelentőségűnek 
tartja az ellenzéki összefogás kérdését.

– A választ erre az érintett pártok országos vezető szervei fog-
ják megadni. A Fidesz által az országra erőszakolt torz választási 
rendszerben szükségszerű az ellenzéki együttműködés. A Párbe-
széd Magyarországért létrejötte is annak köszönhető, hogy alapí-
tói belátták ezt. Cinikus, gonosz rendszer ez, amely az ellenzék 
Magyarország jövőjéről, boldogulásáról sok kérdésben mást gon-
doló erőit egy tagadás mentén, a „narancsuralmi rendszer” elle-
nében kényszeríti közös cselekvésre. Azt kell eldöntenünk, hogy 
az Orbán–simicska-rezsim teljes kiépülését követően lesz-e még 
valaha esély arra, hogy ne kizárólag a „Csak a Fidesz!” igazsága 
juthasson érvényre hazánkban. Mi a PM-ben úgy látjuk, hogy ha 
2014-ben nem tudunk megálljt parancsolni annak a dúlásnak, ami 
az országban az elmúlt években folyt egy ugyan nem tökéletes, de 
alapvetően demokratikus, szabad szellemű, nyitott, befogadó or-
szág romjain, akkor olyan tekintélyelvű, korrupt és a bizalmatlan-
ságon alapuló rendszer épülhet fel, amelyet demokratikusan csak 
évtizedek alatt lehet majd lebontani.

A képViselő szerint A fentiek 
számtAlAn jeléVel kell 
szemBesülni nApról nAprA.
– ezek közül a legsúlyosabb az információáramlás monopolizá-
lása, hiszen ezzel fedhető el a társadalom különböző rétegei elől 
a másoknak okozott érdeksérelem, s gyengíthető a „nem vagyok 
egyedül” felismerésének közösségformáló ereje. ezenkívül a vá-
rosi ember alig tud arról, hogy vidéken Fidesz-közeli családok sok 
ezer hektáros állami földbérleteket szereznek bagóért húsz évre, 
miközben kezdő fiatal vagy éppen rutinos családi vállalkozók 
föld nélkül maradnak. A földek embere nem is ismeri a Közgépet 
tulajdonló simicska Lajos nevét, akinek szinte kizárólag állami 
megbízásokat teljesítő, közpénzekből élő cége évente egy vasko-
sabb lottóötös összegével felérő osztalékot, napi 8 millió forintot 
juttat.

petroVAi lászló kitért 
A kÖzfoglAlkoztAtásrA 
és A rezsicsÖkkentésre is. 

– egyre kevesebb cég által egyre nehezebben megfizetett adók-
ból befolyt milliárdokat költenek el arra a közmunkára, amelyet 
éhbérért végeznek emberek, és amelyet azok a cégek is elvégez-
hettek volna, amelyek megbízás hiányában tönkrementek. ördögi 
kör! A 10 százalékkal kisebb gázszámlával elégedettek közül nem 
mindenki szembesül azzal, hogy az önkormányzati lakbér viszont 
három év alatt csaknem 40 százalékkal emelkedett, mint ahogy 
a 3000–5000 forintos megtakarításnak örülve kevesekben tuda-
tosul, hogy a cinikusan „igazságosnak” nevezett nagy egyenlős-
diben sokan csak a medencéjük fűtésén spórolnak tízszer akkora 
összeget havonta. Csupán a civil szervezetekkel kapcsolatban állók 
tudnak arról, hogy miközben évtizedek óta sikeresen dolgozó nő-
szervezetek 500–700 ezer forintos éves állami támogatást tudnak 
kiharcolni, addig a vezetőségében a bírósági iratok szerint gipsz 
Jakabot és Hát Izsákot is ott tudó másfél éves kormányközeli nő-
szervezet több tízmillió forinthoz jutott az alapítása óta.   

szükséges párBeszéd
Petrovai László szükségesnek tartja az ellenzéki oldalon a párbe-
szédet azért is, hogy átlássák a társadalom és a jelenlegi rendszer 
működési zavarait.

– Most kell cselekedni, és csak a bizalmon alapuló együttmű-
ködés nyújthat reményt. ennek felelősségét átérezzük, ezért dol-
gozunk kereteinek a kialakításán. A Bajnai gordon vezette együtt 
2014 mozgalommal egy szolidáris és fenntartható Magyarország 
felépítését célzó, előremutató közpolitikai megállapodást sikerült 
kötnünk. Korszakváltást hozunk, és ennek érdekében együtt fo-
gunk működni más erőkkel is mindaddig, amíg garantálható, 
hogy nemcsak rendszer(vissza)váltás köszönt ránk 2014 tavaszán, 
hanem új korszak is.

Botrányos 
kerület?
Kőrös Péter, az mszP önkormányzati képviselőcso-
portjának frakcióvezetője úgy véli, hogy a kerületi el-
lenzék összefogásával leváltható a jelenlegi vezetés.

– Három év telt el a mostani kormányzati ciklusból. Ma már egy-
értelműen kijelenthetjük, hogy a kerület vezetőinek és a fontosabb 
döntések értelmi szerzőinek nem volt, és a mai napig nincs kon-
cepciójuk a kerülettel kapcsolatban. Három év után a napnál is 
világosabb, hogy ebben a ciklusban a kerület, ellentétben a kor-
mánypárti propagandával, a gyakorlatban feléli a tartalékait. Az 
önkormányzat adóssága pár forint híján egymilliárd forinttal nőtt 
tavaly, a vállalata pedig lassan másfél milliárd forint veszteséget és 
vagyonvesztést könyvelt el – fogalmazott a szocialista politikus. – 
szomorú tény, hogy mára a korábbi békés kertvárosunk botrány-
kerületté vált. naponta szembesülünk az újabb mutyikkal, azzal 
a ténnyel, hogy a kerület vezetősége a hatalmát leginkább a roko-
nok és a haverok anyagi jóléte érdekében használja fel. elég csak a 
kerületi Fideszhez köthető trafiknyertesekre, sógornak adott ön-
kormányzati megbízásaira vagy a kerületi fideszes pénzszivattyút 
leleplező botrányra utalnom, amelynek kapcsán kiderült, hogy 
polgármesterünk bizalmasa hogyan juttatja a kerület pénzeit csa-
ládjához és a haverokhoz. Ma már azt is mindenki tudja, hogy 
csak mutatóban találni kerületi lakost az önkormányzat vagy a 
vállalatok vezetésében. 2013-ban olyanok döntenek rólunk, akik 
nem szembesülnek döntéseik következményeivel. 

lAssAn AlAkul A progrAm
Kőrös Péter úgy véli: 
– A kerületi szocialista frakció minden hónapban szemtanúja 
annak az egyre kínosabb vergődésnek, amelyet az önbizalmukat 
vesztett és  megtört lendületű kormánypártok a képviselő-tes-
tület ülésein produkálnak. A látvány és a kerület kudarcsoro-
zata minden alkalommal megerősít bennünket abban a felelős-
ségünkben, hogy a kerület legerősebb ellenzéki pártjaként élére 
kell állnunk egy olyan helyi összefogásnak, amely véget vet en-
nek a céltalan vergődésnek. Hisszük, hogy csak az itt élőkkel kö-
zös, felelősen megtervezett célok alapján adhatunk új lendületet 
Pestszentlőrincnek és Pestszentimrének. 

A képviselő hozzátette, hogy az MsZP XVIII. kerületi szerve-
zete a helyi demokratikus ellenzéki pártokkal együtt már elkezdte 
egy szakmai program megalkotását, amelynek az az alappillére, 
hogy partnerként tekint minden itt élőre.

– Hamarosan kezdetét veszi a program társadalmi egyeztetése. 
Így a kerülettel közösen alig egy év múlva véget vetünk ennek a 
botrányoktól hangos, terméketlen időszaknak. 

Függetlenként 
nAgyoBB A BizAlom
gönczöl András független képviselő szerint némi 
naivitás volt részéről, amikor képviselővé válása ide-
jén azt gondolta, hogy – saját megfogalmazása sze-
rint – felnőtté válásának olaszországban eltöltött 
időszaka alatt formálódott határozott, de mások vé-
leményére mindig nyitott természete segíti majd ab-
ban, hogy a különböző ellenzéki feladatokat jobban 
tudja képviselni.

– ez csak most lett igaz. Most, függetlenné válásom óta tapasz-
talom, hogy sokkal nagyobb bizalommal keresnek meg az embe-
rek a problémáikkal. egy helyi politikusnak a pártvonalon való 
választási siker örök konfliktus forrása, mert bizonyos pártuta-
sításokat az ember a józan gondolkodásmódjából fakadóan nem 
tud teljesíteni. Érti ugyan, hogy a felső vezetés miért kívánja, de 
rögtön rá is jön, hogy ez csak nekik jó, az ő jövőjük szempontjából 
fontos. 

nAgyok A külÖnBségek
A nemzeti érzelmű képviselő úgy véli, hogy egy radikális ellen-
zéki párt színeiben bekerülve az önkormányzatba nehéz közös 
hangnemet találni a lehetséges partnerekkel. 

– ellenzéki oldalon most ott van egy, a kerületben évtizedek 
óta beágyazódott, kialakult kapcsolati rendszerekkel működő 
MsZP, és van egy ellenzéki képviselőtársam, aki ugyanúgy füg-
getlen, mint én, de másfajta ellenzékiséget képvisel. Képletesen 
szólva nem arra rebben a szeme, amire nekem. Helyi politikus-
ként úgy gondolom, hogy minden döntésnek a kerület javát kell 
szolgálnia. sokszor előfordul azonban, hogy ha nincs számomra 
megfelelő alternatíva, akkor a tartózkodás vagy a kisebbik rossz 
választása marad, ami baj.

gönczöl András szerint azért nem működik az összefogás, 
mert amíg két, alapvetően más politikai párttal szimpatizáló em-
ber félre tudja tenni a pártkötődését, és el tud beszélgetni egymás-
sal, addig, ha már többen vannak, azonnal ugyanannyi irányba 
húznak.

– Amíg Olaszországban „műkommunisták” és „műszocialisták” 
vannak, akik gyakorlatilag semmilyen negatív hatását nem ész-
lelték a kötődésüknek, addig Magyarországon a jobb- és a bal-
oldaliak egyaránt történelmi „nyílt sebek” tömkelegét viselik. 
Az összefogás kérdésében kerületi szinten arra a következtetésre 
jutottam, hogy minden, a lakóhelyemet érintő kérdésben meg-
próbálok olyan emberekkel beszélni, akikben látom az empátiát, 
az aktuális ügy átérzésének a képességét. nem tudok egyetérteni 
azzal a hozzáállással, hogy legitim politikai védekezési forma lett 
az ellenkező véleményen lévők emberi méltóságának megtiprása. 
Tapasztalat, hogy ma sajnos semmi más nem számít, mint a bu-
tább emberek befolyásolása, hogy amit a párt mond, az szent, és 
ha van, aki határozottan mondja, az kielégíti egyes célcsoportok 
igényeit. ennek a hozzáállásnak csak vesztesei lehetnek. ellenzé-
ki oldalon olyan közös szemléletváltásra volna szükség, hogy ez a 
politikai erő olyan szerepet kapjon, amelynek révén valóban hasz-
nosan tudnának együtt dolgozni a képviselői.

A szándék sokszor 
kevés Az érdemi 
párbeszédHez
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10 tájéKoztató A kérdőív különféle városi funkciókat tartalmaz, amelyek a lakosság komfortérzetét szolgálják

VárosfejlesztésI
kérdőíV

TIsZTeLT XVIII. KeRÜLeTI LAKOsOK!
A Városkép mellékleteként egy kérdőívet adunk közre. A kérdőív célja széles körű 

vélemény- és igénygyűjtés a XVIII. kerület hosszú távú településfejlesztési koncepciójának 
a megalapozásához.

Kérjük, segítse munkánkat a kérdőív kitöltésével.

A kérdőív különféle városi funkciókat tartalmaz, amelyek ellátása a lakosság komfortérzetét 
szolgálja. ezekkel kapcsolatban 2 kérdést fogalmaztunk meg. 

1. kérdés: 

Véleménye szerInt ez az elem jelenleg mIlyen 
mInőségBen áll rendelkezésre a kerületBen?

A kérdés az adott funkció ellátásának a színvonalára irányul. A lehetséges választ 1-től 6-ig 
terjedő skálán lehet megadni, ahol 1 = nagyon rossz, 6 = nagyon jó. 

     
 1 2 3 4 5 6

2. kérdés: 

ha adott fejlesztésI keretet kellene az összes 
elem között elosztanIa, ezt az elemet hogyan 

rangsorolná?
Itt a kérdés az adott elem fontosságára kérdez rá az összes többihez képest. Ha kevés a 

rendelkezésre álló pénz, akkor az önkormányzat kénytelen a nagyon fontosra többet, a kevésbé 
fontosra kevesebbet vagy esetleg egyáltalán nem költeni. A lehetséges választ 1-től 6-ig terjedő 

skálán lehet megadni, ahol 1 = kevésbé fontos, 6 = nagyon fontos.

     
 1 2 3 4 5 6

A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. Ha valamelyik kérdésre nem kíván válaszolni, 
akkor hagyja üresen az adott mezőt.  A kérdőív végén a kitöltő e-mail címére (vagy levelezési 
címére) is rákérdezünk, de természetesen erre a kérdésre sem kötelező válaszolni. ezt a mezőt 

csak azok töltsék ki, akik egy későbbi, részletesebb kutatásban is szívesen részt vállalnának.
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket 2013. július 15-ig juttassák vissza hozzánk.

A kérdőívek internetes felületen is kitölthetők, ezért ha van rá lehetősége, kérjük, hogy 
kerületünk honlapján (www.bp18.hu) keresztül töltse ki azokat. (ez a megoldás mind a 

kitöltést, mind a feldolgozást meggyorsítja.)

A KÉRDőÍVeK BegyűJTÉse

A kérdőívek kényelmes visszajuttatása érdekében több kerületi intézmény portáján 
gyűjtőládákat helyeztünk el.

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket legkésőbb
2013. július 15-ig juttassák el az alábbi helyszínek valamelyikére:

 
A kérdőívek kényelmes visszajuttatása érdekében több kerületi intézmény portáján 
gyűjtőládákat helyeztünk el. 
Kérjük, hogy a kitöltött kérdőíveket legkésőbb 2013. július 15-ig juttassák el az alábbi 
helyszínek valamelyikére: Ezt kidobnám – lásd följebb, kiemelve. (Ha kimegy, az előző 
mondat végén kettőspont legyen.) 
 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat 

1184 Budapest, Üllői út 400. 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (központ) 1181 Budapest, Üllői út 423. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatala 
(Pestszentlőrinci Okmányiroda) 

1181 Budapest, Városház u. 16. 

Budapest Fővárosi Kormányhivatal XVIII. Kerületi Hivatala 
(Pestszentimrei Okmányiroda) 

1188 Budapest, Ady Endre u. 100. 

Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 

Park Uszoda 1181 Budapest, Városház u. 40.  
Pestszentimrei Sportkastély 1181 Budapest, Kisfaludy u. 33/c  
Pintér Kálmán Szakrendelő 1188 Budapest, Nemes u. 18–20. 
Rózsa Művelődési Ház 1181 Budapest, Városház u. 1–3. 
Városgazda-telephely (műszaki divízió) 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.  
Városgazda-telephely (városüzemeltető divízió) 1182 Budapest, Péterhalmi út 5.  

Vilmos Endre Sportcentrum 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.  
Zsebők Zoltán Szakrendelő 1183 Budapest, Thököly út 3. 
Aprók Falva Óvoda 1185 Budapest, Barcika tér 8. 

Dráva Óvoda 1182 Budapest, Dráva u. 34/b 

Hétszínvirág Óvoda 1182 Budapest, Halomi út 113/a 

Robogó Óvoda 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14. 

Szivárvány Óvoda 1181 Budapest, Dolgozó u. 16. 

Vackor Óvoda  1188 Budapest, Csolt u. 4. 

Vackor Óvoda Tagóvodája 1188 Budapest, Címer u. 47. 

Vándor Óvoda 1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7. 

Zenevár Óvoda 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 52–56. 

Zöld Liget Óvoda 1188 Budapest, Ady Endre u. 127. 

 

Köszönjük  segítő együttműködésüket! 

XVIII. kerületi Önkormányzat 

Városfejlesztési munkacsoport 

 

 
(B-anyag) 

Köszönjük  segítő együttműködésüket!
XVIII. kerületi Önkormányzat
Városfejlesztési munkacsoport

tIsztelt 
kerületIek! 
A segÍTsÉgÜKeT KÉRJÜK!

Felkérünk minden XVIII. kerületi polgárt, civil szervezetet, vállalkozót, érdek-képviseleti 
szervezetet, hogy vegyen részt Pestszentlőrinc-Pestszentimre új Integrált Településfejlesztési 

stratégiájának (ITs) a kidolgozásában.

mIért Van szükség Új stratégIára?
Az érvényben lévő Integrált Városfejlesztési stratégiát a kerületi önkormányzat négy 

évvel ezelőtt fogadta el. Azóta nagyon sok minden megváltozott körülöttünk, így a külső 
körülmények, az új lakossági igények, valamint a kerület vezetőségének határozott elképzelései 

indokolttá teszik, hogy a városfejlesztés új szemléletmóddal, új irányokkal, új eszközökkel 
frissüljön. 

ez nem egyszerű munka, amelyet önök nélkül nem tudnánk, de nem is szeretnénk elvégezni. 
Mi nem a helytörténészeknek akarunk poros dokumentumokat gyártani, hanem a kerületiek 

bevonásával reális, de bátor terveket szeretnénk kidolgozni, amelyekre mindig lehet alapozni és 
mindig lehet támaszkodni. 

mIért fontos? 
Az Integrált Településfejlesztési stratégia egy részletes középtávú (7-8 évre szóló) fejlesztési 

program, amely tartalmazza a kerület stratégiai célkitűzéseit, és meghatározza az egyes 
városrészeken belül fejlesztendő területeket is. 

Ha úgy tetszik: ez a kerület tervszerű fejlesztésének az alapdokumentuma, amely azonban 
nem csak nekünk fontos… szükség van rá az európai Unió felzárkóztatási pályázataihoz, és 

többek között azért is hasznos, hogy a kerületben megjelenő befektetőket jól és pontosan tudjuk 
tájékoztatni a jövőbeni tervekről. 

mIVel kezdjük? 
Az IVs alapját a hosszú távú (15-20 éves) településfejlesztési koncepció adja. először ezt kell 

elkészítenünk. 
A koncepció legfontosabb eleme a kerület jövőképének a meghatározása. Annak az állapotnak 
a meghatározása, amit 15-20 éven belül el akarunk érni. Tehát a koncepció nagyobb léptékű 

és távlatosabb, mint az ITs, ugyanakkor nem lehet óhajok és ábrándok gyűjteménye. Kitűzhet 
merész célokat, de nem szakadhat el a realitásoktól – az igények mellett számolnunk kell a 

kerület adottságaival és korlátaival is.

mIhez IgazodUnk?
A mi legfontosabb városfejlesztési alapelvünk a fenntarthatóság. 

Olyan fejlesztéseket szorgalmazunk, amelyek tartósan oldanak meg egy-egy problémát, 
amelyek műszaki, gazdasági szempontból hosszú távon fenntarthatók. emellett azokat a 

fejlesztéseket részesítjük előnyben, amelyek gyorsan megtérülnek, így a további fejlesztésekhez 
már önálló forrásokat is biztosíthatnak. ennek jóvoltából rövid időn belül állandó és folyamatos 

fejlesztéseket üdvözölhetünk a tágabb és a szűkebb lakókörnyezetünkben, s a pozitív hatások 
összeadódhatnak. 

mIért önökkel?
Fontosnak tartjuk, hogy a kerület városfejlesztési stratégiáját közösen hozzuk létre. Úgy 

gondoljuk, hogy a városfejlesztés nem a mérnökökről és nem a vonalzók hosszúságáról szól, 
hanem a lakosokról. 

Csak akkor lehet szerethető, otthonos és fenntartható várost építeni, ha maguk az érintettek 
(a lakosság, a civilek, a szervezetek, a vállalkozók) mondják el, mit szeretnének; a várostervezés 

kizárólag az érintettek szükségleteiből és igényeiből és nem utolsósorban a lehetőségekből 
indulhat ki. 

Mi bízunk abban, hogy a kerületi igényeket még jobban megismerve olyan, közgazdaságilag és 
ökológiailag is fenntartható fejlesztéseket tudunk majd elvégezni, amelyek nem felélik, hanem 

megteremtik a jövőt.
 

TIsZTeLT KeRÜLeTI POLgÁROK!

Kérjük, csatlakozzanak hozzánk ebben a szép és felemelő munkában.
Tudjuk, hogy aktív közösségben élünk, ezért többféle formáját alakítottuk ki a civil 

közreműködésnek. 
egyfelől több szervezetet vonunk be az anyagok elkészítésébe, másfelől mindenkinek lehetővé 

tesszük, hogy kérdőívek segítségével vagy éppen lakossági fórumokon mondhassa el 
a véleményét és a javaslatait. 

Az első kérdőívek a Városkép mellékleteként jelennek meg, és az önkormányzat honlapján 
(www.bp18) is elérhetők.

Kérjük, olvassák el a kitöltési útmutatót, és kövessék nyomon a stratégia kidolgozását.
ez a kerület a mi kerületünk – szükségünk van egymásra!

Köszönjük a közreműködésüket!

Ughy attila
polgármester

Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

ösztöndíj-pályázatI felhíVás
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat Közművelődési 
és sport Közalapítványa pályázatot hirdet a kerületben vizuális neveléssel foglalkozó 

pedagógusok, közművelődési szakemberek, képző- és iparművészek számára a 

VeLenCeI BIennÁLÉRA 
szervezendő tanulmányúton való részvétel ösztöndíjára.

A pályázat célja az, hogy a résztvevőket megismertesse a kortárs művészet legújabb 
tendenciáival, a szerzett tapasztalatokat beépítse a közoktatásba, bemutató előadások 
szervezésével tájékoztatást nyújtson a kerület érdeklődő közösségeinek, felfrissítse az 
alkotók szemléletét, pozitív hatással legyen Pestszentlőrinc-Pestszentimre művészeti 

életére. 
a támogatás forrása:

a Közművelődési és sport Közalapítvány által elkülönített 1,2 millió forint. 
a résztvevők köre:

A pályázaton részt vehetnek mindazok a kerületben művészeti neveléssel foglalkozó 
pedagógusok, akik vállalják, hogy a szerzett tapasztalatokat beépítik tanórai 

tevékenységükbe, és ezt dokumentálják.
Olyan, a kerületben a közművelődés területén dolgozó munkatársak, akik vállalják, 
hogy a biennáléról előadásokat, bemutatókat szerveznek a szélesebb közönségnek, és 

elképzeléseiket, azok megvalósítását dokumentálják.
Azok a kerületi művészeti életében szerepet játszó alkotók, akik vállalják, hogy közös 

kiállításon mutatják be a tanulmányút során szerzett tapasztalataikat. 
a pályázat leírása:

Azok a kerületben vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok, közművelődési 
szakemberek, képző- és iparművészek pályázhatnak, akik szakmai tevékenységükbe 
eredményesen építhetik be a kortárs művészet legjelentősebb seregszemléjén szerzett 

ismereteiket. 
A támogatás magában foglalja az utazás, a szállás és a belépők költségét, amit a nyertes 

pályázó az utazásszervezőnek számla ellenében befizet.
A pályázaton elnyert ösztöndíj a pályázó által egyéb célokra nem fordítható.

A nyertes pályázóval a közalapítvány szerződést köt.
A támogatás 25 főre szól.

A nyertes pályázó a jelentkezési lapon megjelölt elérhetőségen 2013. szeptember 2-ig 
értesítést kap.

A kitöltött pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell egy rövid, maximum 30 
soros (12-es betűméret) motivációs leírást, amely röviden bemutatja a pályázó 
szakmai tevékenységét, a tanulmányúton szerzett tapasztalatok hasznosítási 

lehetőségeit. (Közművelődési szakembereknél: kiállításszervezés koncepciós vázlata, 
pedagógusoknál: hogyan építhető be a tanév rendjébe a megszerzett tapasztalatok 
átadása, művészeknél: alkotói tevékenységükre várhatóan milyen hatással lesz a 

tanulmányút stb.) 
A tanulmányutat 2013. október 3–6. között szervezik a rendezők. (Csütörtök esti közös 

indulás, vasárnap esti érkezés, két éjszaka szálláson. Az utazás busszal történik.)
A pályázat kiírója a győztes pályázókat értesíti, s az önkormányzat honlapján 

nyilvánossá teszi a névsort.  
a pályázatok beadásának határideje: 2013. július 17.

Beszámoló:
A győztes pályázók vállalják, hogy a tapasztalataikra építve rövid, maximum 40 soros 

(12-es betűméret) beszámolót készítenek, amelyben bemutatják a tanulmányúton 
szerzett ismeretek hasznosítását, illetve az alkotók vállalják, hogy részt vesznek a 

Kondor Béla Közösségi Ház Reflexiók című kiállításán, és írásos beszámolót készítenek 
arról, hogy a biennálé milyen hatást fejtett ki a művészetükre 

(maximum 40 sor 12-es betűmérettel).
Az írásos beszámoló leadási határideje: 2013. december 20.

A pályázatokat elektronikus formában a következő címre kérjük mellékletként (csatolt 
fájlként) elküldeni:

kozalapitvany@brassoiskola.hu
Kérjük, az e-mail tárgyához írják be: „biennale_tanulmanyut”

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat
 Közművelődési és sport Közalapítványának kuratóriuma

� június közepén 
országszerte bal-
lagtak a végzős 

diákok az általános 
iskolákban. kerületünk-
ben 811 diák vette a 
vállára az úti tarisznyát, 
majd egy héttel később 
ünnepség keretében 
kapták meg az év végi 
bizonyítványukat.  

A kerületi általános iskolák kö-
zül a Pestszentlőrinci német 
nemzetiségi Általános Iskola 
(Piros iskola) ballagási és évzá-
ró ünnepségére látogattunk el. 
Ahogy az lenni szokott, a végzős 
diákok, a szülők és a tanárok 
egyaránt megkönnyezték, hogy 
véget ért a nyolc év.

átlépték 
A ruBicont
A ballagáskor a virágok átadá-
sa után megszólalt a csengő, s a 
diákok a hagyományos dalokat 
énekelve járták végig a feldíszí-
tett osztálytermeket, majd az 
udvaron át az iskola tornatermé-
be vonultak, ahol az ünnepséget 
tartották.  elsőként a végzősök 
megköszönték a tanáraiknak és 
a szüleiknek az elmúlt nyolc év 
munkáját, majd a hetedikesek 
elbúcsúztak idősebb társaiktól.  
elek noémi, a Piros iskola igaz-
gatója egyenként köszöntötte a 
ballagó nyolcadikos diákokat, 
mindenkitől néhány személyre 
szóló mondattal búcsúzott.

Az igazgatónő azzal az út-
ravalóval bocsátotta útjukra a 

diákokat, hogy az új iskolájuk-
ban ugyanolyan szorgalommal 
tanuljanak tovább, mint ahogy 
ennek az iskolának a falai kö-
zött tették. Azt tanácsolta, hogy 
az új közösségben is őrizzék 
meg azokat a tulajdonságaikat, 
amelyekkel az elmúlt években 
elismerést és megbecsülést sze-
reztek osztály- és iskolatársaik, 
tanáraik szemében. 
A kerületi iskolákban a balla-
gást követő héten rendezték meg 
a tanévzáró ünnepséget, ekkor 
osztották ki a bizonyítványo-
kat. szerencsére sokan vehették 
boldogan kezükbe az év végi 
értesítőt. Többen nemcsak az is-

kolai tanórákon szerepeltek jól, 
hanem helyi és fővárosi verse-
nyeken is remekeltek, s jó hírét 
vitték a kerületünknek, az isko-
lájuknak. 

elek noémi az ünnepi beszé-
dében kiemelte, maguk a taná-
rok is elcsodálkoztak azon, hogy 
milyen páratlan teljesítmények-
re képesek a gyerekek. A tanév-
zárón a teljesség igénye nélkül a 
legkiemelkedőbb eredmények-
ről tartott tájékoztatást. Meg-
említette például a Zrínyi Ilona 
Regionális Matematikaversenyt, 
a fővárosi német nyelvű vers- és 
prózamondó versenyt, a sikeres 
nyelvvizsgákat. 

A továbbtanulási eredmények 
is jól reprezentálják az iskola 
nyolcéves munkáját. ősztől a 43 
diák közül 36 gimnáziumban, 
7 szakközépiskolában folytatja 
a tanulmányait. Az igazgatónő 
külön örül annak, hogy 11 diák 
a német nemzetiségi gimnázi-
umban tanul tovább. 

Kucsák László alpolgármes-
ter pedig hangsúlyozta:

– A tanév sok pluszfeladatot 
jelentett az intézményben dol-
gozó pedagógusoknak, mert a 
korábbi működési modellről át 
kellett állni egy másfajta, ösz-
szetettebb modellre. Mindezzel 
együtt rendkívül impozáns az 

a lista, amelyből látható, hogy 
a kerületi diákok, diákközössé-
gek az őket felkészítő pedagógu-
sok munkájának köszönhetően 
megannyi területen kiváló ered-
ményt értek el. 

tAnéV kÖzBen 
Változás
– A köznevelési intézmények 
jelentős hányada 2013. január 
1-jétől állami fenntartásba ke-
rült, munkájukat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
irányítja – mondta Hományi 
Tamás Márton tankerületi 
igazgató. – A kerületünkben 

23 önkormányzati fenntartású 
köznevelési intézmény szakmai 
irányítását vette át a központ. 
ezek között található általános 
iskola, gimnázium, egységes 
gyógypedagógiai módszertani 
intézmény, alapfokú művészet-
oktatási intézmény, pedagógi-
ai szakszolgálat és pedagógiai 
szakmai szolgáltató is. Az álla-
mi fenntartásba vétel a diákok 
életében nem hozott változást, 
az intézmények ugyanazokat a 
pedagógiai programokat foly-
tatták, amelyeket a pedagógusok 
2012 szeptemberében elkezdtek. 
Büszkék vagyunk a kerületi is-
kolákra, mert a különféle helyi, 
fővárosi és országos versenye-
ken rangos eredményeket értek 
el a diákjaink.

A gimnázium a 
legnépszerűbb 
Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén 
a Klebelsberg in-
tézményfenntartó 
Központhoz tartozó 
(korábban önkormány-
zati fenntartású) álta-
lános iskolákba 7317 
diák járt a 2012/13-as 
tanévben. A 811 vég-
zős tanuló közül 378 
gimnáziumban, 323 
szakközépiskolában, 
101 szakiskolában 
folytatja tovább a 
tanulmányait. Kerületi 
gimnáziumban 132, 
szakközépiskolában 
68 diák tanul tovább 
közülük.



Hurrá, itt A vAkáció!
 Elballagtak a végzős általános iskolások

Tizenötödször rendezték meg az Aranygálát, 
amelyre a kerületi tanulmányi versenyek első 
helyezettjei és a felkészítő pedagógusok kap-
tak meghívót. Az eseményre Aranyalbum is 
készült, amely azoknak a nevét tartalmazza, 
akik az elmúlt tanévben a kerületi, a buda-
pesti és az országos tanulmányi és kulturá-
lis versenyeken eredményesen szerepeltek. 
Az alsó és a felső tagozatosoknak külön-kü-
lön szervezték meg a gálát. A háziasszony 
Patakfalvi Attiláné és Kalmárné Takács er-
zsébet szaktanácsadó volt.

– Az egyéni versenyben matematika, 
mese- és versmondás, kreativitás, „A leg-

szebb füzet” verseny, valamint „Az én ta-
nítóm” címmel rajz és fogalmazás szerepelt 
– sorolta Patakfalvi Attiláné. – A csapat-
versenyben a diákok a népi gyermekjáték, 
a szép magyar nyelv, a komplex anyanyelvi 
verseny kategóriában vetélkedhettek. 

– A felsősöknél 16 verseny győzteseit ün-
nepeltük – mondta Kalmárné Takács erzsé-
bet. 

erre a Pedagógiai Intézet (PI) által első 
alkalommal megrendezett ünnepségre 18 
iskola 90 növendéke és 38 pedagógus kapott 
meghívást.  Az Aranygálától abban külön-
bözik, hogy míg az előzőnek fővárosi, illetve 

országos folytatása is van, addig a Talen-
tum-napon a kerület által meghirdetett ver-
senyek legjobbjai vesznek részt. 

– A felsősök munkacsoportja már nyolc 
éve a tehetséggondozás újszerű formáival 
is foglalkozik – mutatott rá Kalmárné. – 
Tágabb lehetőséget kínálunk a gyerekek 
részvételére, a tehetségük érvényesülésére. 
A programok kiválasztásában fontos szem-
pont a művészi színvonal, a kreativitás és a 
játékosság.

A szaktanácsadó elmondta, hogy az idén 
négy versenyt, két művészeti találkozót és 
hat pályázatot hirdetett meg az intézet. ezek 
közé tartozik az az angol nyelvű szavaló- és 
prózamondó verseny, amelyet Tímár Évá-
ról, a fiatalon elhunyt kiváló pedagógusról, 
munkaközösség-vezetőről neveztek el. A di-
ákok esszéíró-pályázaton, az angol, a német 
és az informatikai munkaközösség meghir-
dette tehetséggondozó versenyen, környe-
zetvédelmi vetélkedőn, valamint a „nemzeti 
kultúránk hajnala” levelező csapatversenyen 
mérhették össze a tudásukat. A „Múltidéző” 
címmel rendezett vetélkedő témája a lovag-
kor volt.

JUtAlmAK A legJoBBAKnAK
Az Aranygálán az alsó tagoza-
tosoknak szarvas Attila önkor-
mányzati képviselő és madárné 
gyurján ildikó, a Pi vezetője, 
a felsősöknek és a tanáraik-
nak Ughy Attila polgármester, 
Kucsák lászló alpolgármester 
és galgóczy zoltán önkormány-
zati képviselő adta át a könyv-
jutalmakat, a talentum-napon 
pedig szarvas Attila és madárné 
gyurján ildikó nyújtotta át 
azokat.
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a Piros iskola végzősei közül ősztől 36 diák gimnáziumban, 7 szakközépiskolában folytatja a tanulmányait

TeHeTsÉges PeDAgógUs, 
TeHeTsÉges TAnÍTVÁny
Aranygála és Talentum-nap 
A Xviii. kerületi Pedagógiai intézet az alsó tagozatosoknak június 5-én, a 
felsősöknek egy nappal később rendezte meg az Aranygálát a rózsa mű-
velődési házban. Június 11-én pedig most első alkalommal talentum-napot 
tartottak a Kondor Béla Közösségi házban. 
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12 Kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre és a területfejlesztésreKultúra

�Ötödik alkalommal 
rendeztek egész 
napos gyermek-

napot a pestszentimrei 
Belsőmajor-lakópark-
ban. több száz gyerek 
vett részt az interaktív 
programokon.

A Belsőmajor Lakópark egyesü-
let 2008-ban alakult a lakók ér-
dek-képviseletére. Az egyesület 
a Pestszentimrei Városrészi ön-
kormányzat tagja, azzal együtt-
működve tevékenykedik. ez az 
egységes fórum a közös érdekek 
képviseletén túl összetartó kö-
zösséget is épített a lakóparkban 
élőkből. A tagok kiemelt figyel-
met fordítanak a környezetvé-
delemre és a területfejlesztésre, s 
számos pályázaton vesznek részt 
a terület szebbé, zöldebbé tételé-
ért.

Az egyesület a közösség ösz-
szefogására gyermek- és ifjúsági 
programokat, sport- és kulturális 
rendezvényeket szervez. nyár-
indító gyermeknapi program-
jukat idén ötödik alkalommal 
rendezték meg a lakóparkban, a 
játszótér melletti füves területen. 
Az egész napos rendezvényen 
csaknem 400 gyerek vett részt. 
Teleki Sándor, az egyesület el-
nöke elmondta, hogy a tagjaik 
ingyen kapcsolódhattak be a 
programokba, míg a többi ven-
dég a belépőjegy megváltásával 
további költségek nélkül. A han-

gulatra pedig nem volt panasz, 
minden gyermek és felnőtt jól 
érezte magát.

A kicsiket ugrálóvár, 
lufihajtogatás és arcfestés várta. 
A nagyobbak a rendőrség sátrá-
nál tesztelhették KResZ-tudá-
sukat, s az akadályversenyen ki-
próbálhatták az ügyességüket. A 

solymászok bemutatója minden-
kit lenyűgözött, a hagyományőr-
ző egyesületi játékok pedig múlt-
idéző kalandokra hívtak. Az 
alkotó kedvűek üveget festhet-
tek, a bátrabbak felpattanhattak 
a pónilovak hátára. A kirakodó-
vásárban játékok és édességek 
csábították a kicsiket, a felnőttek 

pedig különösen a nagy sütés-
főzésben készült bográcsgulyás-
nak, flekkeneknek örültek. A 
korábbi években volt már tűzol-
tó- és mentőautó-, meteorológiai 
és pantomimbemutató, de jövő-
re újabb meglepetésekkel várják 
a gyerekeket.

➜ csernai mariann

gyermeknap 
vattacukorfelhőben
Több százan vettek részt az interaktív programokon
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a gyermeknapon még a sólymok is békésen tűrték a szokatlan kihívásokat 

A zenetAnulás 
és A szép 
szeretete
A dohnányi ernő zeneiskola június 14-én tartotta ha-
gyományos évzáró ünnepségét a Bókay-kertben. 

Farkas Márta, a zeneiskola igazgatója örömmel számolt be arról, 
hogy az idei tanév nagyon sikeres volt, mert rangos versenyeken 
szerepeltek eredményesen a növendékeik, valamint hatan nyer-
tek felvételt zenetagozatos középiskolákba. 

– ősztől ketten a székesfehérvári zeneművészeti szakközép-
iskolában folytatják a tanulmányaikat, a többieket a budapesti 
szent István és Bartók Béla zeneművészeti középiskolába vették 
fel. A növendékeink nagyon magas pontszámmal jutottak be 
ezekbe az intézményekbe. Többeknek a felvételijén részt vettem, 
és nagyon boldog voltam, amikor azt hallottam, hogy kiemel-
kedően teljesítettek. Azonban nem mindenki készül zenei pá-
lyára, nem is az az elsőrendű feladatunk, hogy erre készítsük fel 
őket.  Az a fontos, hogy a zenélés örömét meg tudjuk mutatni, 
tanítani, hogy minél több egészséges lelkületű, boldog embert 
nevelhessünk fel, akik a zene iránti szeretetüket továbbörökítik. 
Az évzárón Farkas Márta köszöntötte a Dohnányi ernő Zeneis-
kola diákjait, a pedagógusokat, a szülőket és a többi vendéget, s 
Kucsák László alpolgármester ünnepi beszédet mondott. 

A fúvósok és az énekkar előadásában Lukács B. Ottó 
vezényletével felcsendült a Mézga család sokak által is-
mert címadó dala, valamint a Vuk és A nagy ho-ho-ho-
horgász, amelyek nagy sikert arattak a közönség körében. 
A műsort követően a zenepedagógusok kiosztották a bizonyít-
ványokat.  

➜ fülep erzsébet

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888

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

Gyros pita ......................................... 650 
Nagy Gyros tál ............................... 1200 
Kis Gyros tál .................................... 990 
Falafel pita ....................................... 650 
Falafel tál nagy ............................. 1050 
Falafel tál kicsi ............................... 850 
Sima Hamburger ............................. 450 
Sajtos Hamburger ........................... 500 
Dupla sajtos Hamburger ............... 650 
Nagy dupla sajtos Hamburger ..... 800 
Dupla Hamburger ............................ 600 
Nagy dupla Hamburger .................. 700 
Gyros Hamburger............................ 600 

Nagy Gyros dupla Hamburger ...... 990 
Baklava.............................................. 250 
Saláta ................................................. 300 
Görögsaláta ...................................... 400 
ÜDITŐ 0,5L ........................................ 300 
MELEG TEA .......................................100 
ZÖLD TEA ...........................................150 
VÍZ 0,5L ..............................................170 
TEJES KÁVÉ ......................................120 
HOSSZÚ KÁVÉ .....................................90 
NAGyON FINOM SÖR 8,3% (V/V) ... 400 
NAGyON FINOM SÖR 7,2% (V/V) ... 350   

MEGNyÍLT ÚJ GyROS-os! 
SOK – FRISS – OLCSÓ! | Több vásárlás, több kedvezmény! | Különleges fűszer! 

BÉKE TÉREN AZ EZERMESTER BOLT MELETT 

ÜLLŐI ÚT 700. 
TEL.: 06306417700 | NyITVA TARTÁS: H-SZ 

ÉTKEZDÉNKBEN FRISS ALAPANyAGOKBÓL 
EREDETI FŰSZEREZÉSSEL KÉSZÜLNEK ÉTELEINK.
NAGy GyROS ÉS A NAGy FALAFELTÁL MENÜ TARTALMAZ  

VÁLASZTOTT SALÁTÁT ÉS KÖRETET 
ÉS EGy 0,5 L ÜDITŐT IS: 1 500 FT

SZÓRÓLAP BEMUTATÁSA ESETÉN  
100 FT KEDVEZMÉNyT ADUNK A MENÜKBŐL!

Gyógyászati központba keresünk orvosokat, illetve alternatív 
gyógyászati eljárásban jártas szakembereket.  
A rendelők bérleti díja 20.000 Ft/hó-tól! Tel.: +36 20 310 52 28
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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. jÚlius 31-ig a dioPtriás 
naPszeműveg lencséKre és naPszeművegeKre 20% 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 redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

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! éPületener-
getiKai 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 Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés, 
fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere, csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 0620/391-
5982, 607-0722 Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles 
e-mail: koczohzolim66@gmail.com 

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!

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  

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!

KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja autóbuszos kirándulást szervez 

Bábolna – Kisbér - Aszár városokba. 2013.07.13-án! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth 
Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

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

n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 
VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. TEL.: +36-1-294-5985

ingAtlAn
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 eladó Budapest Xviii. kerület Gloriett lakótelepen 40 m2-es, 1,5 szobás 2. 
emeleti, igényesen felújított lakás tehermentesen. Környezete csendes, közelben iskola, 
óvoda, bevásárlóközpontok. Tömegközlekedéssel a Köki 15 perc alatt megközelíthető. 
Ára: 7.995.000 forint. Érdeklődni: Keresztes Judit (Balla Ingatlaniroda) 06-70-932-1773. 
Azonosító: 17-2100.

n eladó stabil alappal és tetőszerkezettel, részben alápincézett, felújítandó kis családi 
ház, 150 négyszögöl telekkel, a XVIII. ker. Haladás utcában, víz, villany, ásott kút van, gáz a 
kerítésnél, csatornacsonk a telken. Ár: 9,8 MFt. Tel.: 70/320-5944

n Bp-től  50 km-re, Tápiószentmárton üdülőterületén, termálfürdőhöz nagyon 
közel  eladó  560 m2-es rendezett, telken lévő,  49 m2 alapterületen kétszintes üdülő 
cserépkályhával, nagy terasszal, fedett kocsibeállóval, fúrt kúttal . Gáz a telken.  Iár:6,2 MFt   
Tel:0620/9823240 vagy 257-1875

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

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!

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 összeköltözők figyelem! Pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220 nm-es 
családi ház eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el, 3 ill.3+1 félszobásak. 
Akár a külön bejárat is megoldható. Irányár: 28 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Xviii. ker. lónyai telepen, a 2006-ban épült Napfürdő lakóparkban eladó egy 49 
nm-es földszinti kis kertrésszel rendelkező, 2 szobás világos, alacsony rezsijű tégla lakás. 
Irányár: 12,9 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n A lakatos lakótelep mellett eladó egy három szobás, belül felújított, 85 nm-es családi 
ház, 570 nm-es összközműves telken, gáz konvektor fűtéssel.  Irányár:  14,5 MFt. Tel: 06 30 
931-7174

n  vállalkozók figyelem! Pesterzsébeten a piaci ár alatt eladó egy jó állapotú 130 m2-es, 
3,5 szobás, duplakomfortos, családi ház, 280 m2-es telken, melynek 80% fedett, így sok fajta 
tevékenységre alkalmas. Irányár: 17,9 MFt Tel:06 30 733-1753

n Pestszentimrén önálló, 2 szobás, 50 mm2-es családi ház, kis telekkel eladó. A 
cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal költözhető. Irányár: 12,5 MFt    Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentlőrincen az erdő mellett, nagyon jó levegőjű helyen eladó egy 120 mm2-es, 
1+5 félszobás, tetőtér beépítéses sorházi öröklakás. Irányár: 23,8 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentlőrinc kertvárosában, közel az erdőhöz eladó egy 160 mm2-es, 4 és 
félszobás, egy emeletes, felújított, masszív tégla ház. A D-NY tájolású, körbejárható, szigetelt 
ház egy 452 mm2-es, csatornázott telken épült. Irányár: 38,5 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n A havanna lakótelep  kertvárosi oldalán közel a tömegközlekedéshez , eladó egy 53 
nm-es 3. emeleti világos, csendes  2 szobás panel lakás egyedi mérőórával. Irányár: 7,25 MFt. 
Tel: 06 30 931-7174

n lakatos utcai lakótelepen  4 emeletes lift nélküli téglaház 2. emeletén, 57nm-es, 
2 szoba hallos, részben felújított, jó állapotú tégla lakás eladó. Rezsi alacsony,fűtése egyedi 
mérésű. Irányár: 9,9 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n PestlőrinCen, az Alacska lakótelepen,  kertre néző, VILÁGOS, JÓ BEOSZTÁSÚ, 
75 mm2-es, 2+2 félszobás, I emeleti,  közepes állapotú lakás, három emeletes házban eladó. 
Irányár: 13 MFt. Tel:  06 30 931-7174

n gAnztelePen elAdó, 540 NM-ES TELKEN EGY KÉTSZINTES IKERHÁZ, MELYNEK 
ALSÓ SZINTJE 70 NM-ES, RÉGEBBI ÉPÍTÉSŰ, FELSŐ SZINTJE 2006-BAN LETT RÁÉPÍTVE, 
JELENLEG EGYLÉGTERŰ 53 NM-ES. AZ ALSÓ SZINT FELÚJÍTANDÓ, A FELSŐ SZINT 
BEFEJEZÉSRE VÁR. . IRÁNYÁR: 15,9 MFT. TEL: 06 30 931-7174

n Xviii. kerületben a Kossuth telepen,  eladó egy körbejárható, 119 nm-es, 2,5 szobás 
kívülről szépen felújított, szigetelt , belülről átlagos állapotban lévő ház , melynek tetőtér 
beépítése befejezésre vár,nagy telekkel, garázzsal. Irányár:25,5 MFt. Tel: 06 30 931-7174

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

Helytörténet – CivileKPestszentimre már 1933-ban megvásárolta a telket, de az emlékműre 10 évet kellett várni


P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek

bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 3 db gépkocsi beálló – 12 m2  

Abaújvár u 3 – 541 m² - hobby telek
Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 
Csap u 12. Hrsz.: 157418 – 404 m² - hobby telek
Csap u 14. Hrsz.: 157415 – 399 m² - hobby telek 
Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika

Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - pékség

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt

Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha

Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet

Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² - kutyakozmetika
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - zöldséges
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u. 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  

Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  
Margó Tivadar u 148. fsz. 2. – 14 m² - raktár
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár

Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  
Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Párkány u. Hrsz.: 157228 – 517 m² - hobby telek

Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt

1. oldal
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó

Sallai-Ipacsfa u D/40 – 18 m² - garázs
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges

Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló
Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  
Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  

Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  
Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja

Üllői út 317. fsz. 5. – 157 m² - autósbolt
Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat

Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat
Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium

Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan
Üllői út 451. fsz. 11. – 76 m² - cipőbolt

Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda

Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla sétány 16. 
szám alatt

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím 
alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése 
után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük 

beadni.

2. oldal
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14 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Lőrincen nyitotta meg az országos programsorozatotKultúra

Volt egyszer 
egy Malév
A tomory lajos Pedagógiai és hely-
történeti gyűjtemény tavalyelőtt kezd-
te szisztematikusan gyűjteni a magyar 
polgári repülés relikviáit. A malév azóta 
bekövetkezett csődje még fontosabbá 
tette a célt: olyan gyűjteményt létre-
hozni, amely hitelesen idézi meg e fon-
tos ágazat sok évtizedes történetét.

− gyerekkoromban a szüleimmel hétvégenként 
sétaképpen gyakran látogattunk ki a Ferihegyi 
repülőtér teraszára. Csodáltam a repülősök vi-
lágát, amely misztikus és elérhetetlen volt szá-
momra. A kerületben élő emberként később 
megértettem, hogy nem is olyan távoli világ 
ez, hiszen nagyon sok család tagjai dolgoztak 
a polgári repülés különféle területein. ez a vi-
lág a miénk, és most megelevenedik ezekben a 
termekben – mondta Ughy Attila polgármester 
az „Ég és Föld” – A polgári repülés és Budapest 
XVIII. kerülete című kiállítás megnyitóján.

A mostani kiállítás anyagát – amelyet a 
szarvascsárda téren a Delta Üzletház első eme-
letén lehet megtekinteni egészen október 31-ig 
– nagyrészt magángyűjtők adták össze. A jelvé-
nyek, egyenruhák, a légijáratokon rendszeresí-
tett használati tárgyak, ajándékok mellett film, 
a repülők belső terét szimuláló díszletek és más 
érdekességek segítik a „repülésben” a látogatót.

− ez egy ritka, ilyen összetételben megis-
mételhetetlen gyűjtemény, ezért döntöttünk 
úgy, hogy egészen októberig legyen látogatha-
tó – mondta Heilauf Zsuzsanna, a helytörténeti 
gyűjtemény vezetője.

Buczkó Imre mérnök, képzőművész, a repü-
lőtér egykori főmérnöke a Ferihegyen koráb-
ban működő, nemzetközi hírnévre szert tevő 
Airport Art galéria művészeit és alkotásaikat 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

➜ K. gy.

Tehetséges 
gyermekek 
Az én tanítóm című pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetésének és a gye-
rekek munkáiból készült könyv bemu-
tatásának helyszínéül szolgált június 
11-én a rózsa művelődési ház. 

A verseny célja az volt, hogy a 6–10 éves kor-
osztály, az általános iskola alsó tagozatán tanu-
ló tehetséges gyermekek számára lehetőséget 
adjon kreativitásuk, alkotótehetségük kibonta-
koztatására elsősorban a képzőművészet, vala-
mint az írás, a fogalmazás eszközével s annak 
megmérettetésére iskolai és kerületi szinten. 

– Az 1–2-os korosztály számára Az én ta-
nítóm címmel vizuális pályázatot írtunk ki, 
a  3–4. évfolyamtól vizuális és írásos munká-
kat vártunk a témában  – mondta Patakfalvi 
Attiláné, a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet 
alsó tagozatos tehetséggondozási szakértője. 
– A kerület 19 intézményéből több mint 150 
pályázat érkezett be. Arra voltunk kíváncsiak, 
hogyan látják a gyerekek: milyen az ő tanítójuk, 
mit tesz értük, hogyan foglalkozik velük, mit 
jelent számukra?  A szeretet legkülönfélébb for-
máit öntötték írásos és rajzos formába. 

A rajzokat  e. Kottek Péter festőművész, res-
taurátor vezetésével bírálták el a pedagógusok, 
és a legszebbeket válogatták be a kiadványba. 

Az én tanítóm könyvben helyet kapott egy 
fotósorozat is, amely a tanítók munkáját, gyer-
mekekkel való foglalkozását mutatja be.  

Az alsó tagozatosoknak meghirdetett pályá-
zat ünnepélyes eredményhirdetésén Hományi 
Tamás Márton tankerületi igazgató nyújtotta át 
a kiadványt a legügyesebb diákoknak és tanító-
juknak.

– A könyv a nemzeti Tehetség Program 
keretében valósult meg – mondta Patakfalvi 
Attiláné  –, de szükség volt hozzá a kerületi ön-
kormányzat, a tankerület, valamint az emberi 
erőforrás Minisztériumának megbízásából az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az embe-
ri erőforrás Támogatáskezelő által a művészeti 
versenyek támogatására meghirdetett pályázat 
támogatására is.

➜ fülep erzsébet

Kezdődjön 
a show!
A Kolibri táncegyesület ünnepi gá-
laelőadást rendezett fennállásának 
20. évfordulója alkalmából. A lőrinci 
sportcsarnokban június 23-án össze-
fonódott múlt jelen és jövő.

Rendhagyó műsorral ünnepelte a születésnapját 
a Kolibri Táncegyesület. egykori és mostani nö-
vendékek, tánctanárok, szülők és az egyesület 
munkáját segítők töltötték meg a csarnokot. Aki 
pedig mégsem képviseltette magát személyesen, 
azzal biztosan találkozhattunk egyik-másik régi 
felvételen. Ugyanis a bemutatott táncok között 
számos televíziós fellépés és versenybemutató 
részletét vetítették le, amivel felelevenítették az 
elmúlt húsz év feledhetetlen sikereit. Fények, 
füst, vetítés, tánc és zene, így ünnepelt ez az 
egyedülálló egyesület.

A Kropf Táncművészeti Iskola 1993-ban 
Michael Kropf balettművész és Róthné Major 
Klára nívódíjas pedagógus vezetésével indult. 
1997-ben a művészeti iskola jogutódjaként ala-
kult meg a Kolibiri Táncegyesület, amelyet azóta 
is Róthné Major Klára vezet. Az egyesületben 
magas színvonalú oktatómunkát folyik, főként a 
balett, a modern dzsessz és az akrobatika jelleg-
zetességeinek ötvözésével. A növendékek már 
számos hazai és nemzetközi megmérettetésen 
szerepeltek nagy sikerrel. Az egyesület tagja 
két kiemelt szakmai szövetségnek, a Táncpeda-
gógusok Országos szövetségének és a Modern 
Tánccsoportok Magyarországi szövetségének.

A csoportok alapvetően a szabad idejükben 
táncoló fiatalokból állnak, akik profikat meg-
szégyenítő tudásra tesznek szert a Kolibriban. 
Közülük néhányan ezen a pályán képzelik el a 
későbbi életüket is, hiszen egy igazi táncosnak a 
színpad az otthona. Több növendék végezte már 
el a Magyar Táncművészeti Főiskolát, ők ma 
már profi táncegyüttesek tagjaiként, a táncmű-
vészeti szakma jeles képviselőiként dolgoznak.

➜ csernai

Derűvel átitatva
ismét érdekes tárlatnak adott otthont 
a Fehéren Feketén galéria a június 14-
én megnyílt varázslóra várva című gra-
fikai kiállítással.

Az idén 60 éves szerényi gábor író, grafikus
művész kicsit rendhagyó, ám igen gazdag szak-
mai pályát futott be. Művészi munkásságának 
kezdetétől fogva fontos pillére a sajtóillusztrá-
ció, régtől munkatársa az Élet és Irodalomnak 
és a Magyar nemzetnek, valamint a Magyar 
Televíziónak. Így érthető, hogy az itt bemu-
tatott alkotásainak zöme is az élet fonákságait 
karikatúraszerűen megragadó grafika, és nem 
mellesleg kitűnő tollú irodalmárt ismerhettünk 
meg személyében, amiről a kiállításmegnyitó 
közönsége is meggyőződhetett.

Katona Lucia baráti hangvételű beköszön-
tője után Frömmel gyula festőművész faggat-
ta a szerzőt eddigi pályájáról, ars poeticájáról. 
Az erdélyi Miklós műhelyében tanult művész 
rangos díjainál is büszkébb a személyes barát-
ságokra a szakma mára klasszikussá vált nagy 
egyéniségeivel, akik segítettek kialakítani azt az 
ironikus derűvel áthatott életszemléletet, amely 
rajzaiból is töretlenül átsugárzik. szényi gábor 
a megnyitó után három önéletrajzi ihletésű no-
velláját olvasta fel a közönség nagy tetszésére.

➜ f. e.

A helytörténeti gyűjtemény helyiségében ezen 
az estén szappanbuborékat is lehetett fújni a ki-
állított tárgyak között. Igaz, Maadadiné Borbély 
Mária elmondta, hogy a modern szappanok már 
nem is alkalmasak a buborékfújásra. szerencsére 
másfajta háztartási szerek igen, így nem volt aka-
dálya annak, hogy a játékos kísérletben segédke-
ző Balog Zoltán számos kisebb-nagyobb buboré-
kot fújjon különféle drótból készült geometriai 
idomokkal és olyan hétköznapi tárgyakkal, mint 
a légycsapó vagy a húslapát.

Balog Zoltán a programot megnyitva kiemel-
te, hogy fontosnak tartja a Múzeumsarokhoz 
hasonló helyi kiállításokat, mert azok erősítik a 
helyi identitást.

– szeretnék gratulálni ehhez a múzeumhoz, 
amelyet a 2006-os megszűnését követően két év-
vel ezelőtt sikerült újra megnyitni – mondta. – A 
Múzeumok éjszakáján nemcsak az a fontos, hogy 

a népszerű fővárosi nagy múzeumok megnyissák 
a kapuikat, hanem az is, hogy a kis helyi közössé-
gek kiállítótermei is ezt tegyék.

Az emberi erőforrások minisztere kiemelte, 
hogy tavaly 350 ezer látogatója volt a Múzeumok 
éjszakájának úgy, hogy a látogatók száma évről 
évre 10 ezres nagyságrenddel nőtt. szerinte a 
múzeumok a modern kor számítógéphez szokott 
emberének is bőven nyújtanak látnivalót, a színes 
programok bárkit el tudnak csalogatni a monitor 
elől.

– ebből a szempontból is nagyon szeretem 
például a skanzeneket, amelyekben a tárgyi kul-
túrával való vizuális ismerkedés mellett a külön-

féle foglalkozásokon tevőlegesen is át lehet élni a 
régebbi korokban élt emberek mindennapjait.

Kucsák László alpolgármester úgy véli, hogy 
a helytörténeti értékek bemutatásának túl kell 
nyúlnia a kerület határain.

– Az, hogy Balog Zoltán miniszter úr idelá-
togatott, sőt aktívan részt is vett ezen a kis be-
mutatón, azt mutatja: számára is fontos, hogy a 
kisebb helytörténeti kiállítóhelyek is a szélesebb 
érdeklődés fókuszába kerüljenek.

A Múzeumsarok kiállítóhely rendezvénye mel-
lett a Delta Üzletházban megrendezett repülés-
történeti kiállítás volt a Múzeumok éjszakájának 
fő kerületi látványossága.  Az etűd fúvószenekar 
kánikulai térzenéje után az üzletházban a Malév 
légiutas-kísérőinek egyenruháiból rögtönzött di-
vatbemutatót csodálhattunk meg.  

A kiállítást megnyitó Kucsák László a tárlaton 
látható relikviák kapcsán kiemelte, hogy azokat 

többnyire a kerületben élők gyűjtötték össze.
– Az itt látható tárgyak, közöttük számos 

egyenruha, különböző kordokumentumok, po-
harak vagy akár a repülőgép belsejét felidéző be-
rendezés és az egyéb számtalan repüléstörténeti 
relikvia összegyűjtői egy olyan kiállítást tudtak 
összeállítani, amely méltán irányítja rá a figyel-
met a főváros XVIII. kerületére.

            A kiállítás keretében a Magyar Re-
püléstörténeti Társaság bemutatott egy most első 
alkalommal kiadott képeslapsorozatot is. A láto-
gatókat Mohai Tibor és zenekara „repülős dalok-
kal” szórakoztatta.

➜ Puskás attila

Játékos kísérletek a Múzeumok
éjszakáján miniszteri segédlettel 
A múzeumsarok kiállítóhelyen a tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűj-
temény adta a díszletet a múzeumok éjszakája Xviii. kerületi nyitóprogramjához, 
amelyben játékos kémiai kísérletet láthattak és próbálhattak ki az érdeklődők. A 
június 22-i rendezvényt Balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere nyitotta 
meg, aki köszöntője előtt a bemutatóban is segédkezett.
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� A legnagyobb 
siker az, hogy 
a hallgatókból 

valódi csapat, kö-
zösség szerveződött 
– állítja a nyugdíjas 
Akadémia főszerve-
zője. jászberényi jó-
zsef elárulta, hogy az 
idősek oktatásának 
ez az egyik fő célja, 
ezért örvendetes, 
hogy a kerületben 
ez ilyen példátlanul 
hamar sikerült.

KeréKgyártó györgy  

A környezetvédelmi kurzus 
hallgatói úgy döntöttek, ösz-
szecsomagolnak, és tanárukkal 
együtt kirándulnak szentend-
rére, ahol egy kis szalonnasü-
téssel, beszélgetéssel ünneplik 
meg, hogy végre beköszöntött a 
jó idő. Az ilyesmi mindennapos 
dolog – ha középiskolásokról 
vagy egyetemistákról van szó. 
Az említett környezetvédelmi 
tanfolyamot azonban a kerület-
ben 2012-ben indított nyugdíjas 
Akadémia keretében hirdették 
meg, hallgatói tehát hatvan fö-
lött járnak. És most már igazi 
közösségnek számítanak.

HA VAlAmi 
Beindul… 
Amikor tavaly ősz elején egy 
szombat délelőtt dugig megtelt 
a polgármesteri hivatal tanács-
terme vidám, jegyzettömbökkel 
felszerelt nyugdíjasokkal, már 
tudni lehetett, hogy egy kezde-
ményezés jól sikerült. ez a kezde-
ményezés pedig az volt, hogy az 
önkormányzat – kísérletképpen 
– meghívta a Zsigmond Király 
Főiskola (ZsKF) nyugdíjas Aka-
démiájának induló előadás-soro-
zatát, amely a III. kerületben és 
szentendrén már sikert aratott. 

− Az első napon tudni lehe-
tett, hogy a kerületben rendkívüli 
érdeklődéssel fogadják az akadé-

mia programját. Az előadás-so-
rozat valóban sikeres volt már 
máshol is, de az a jól informált 
és jól szervezett, nagy létszámú 
hallgatóság, amely itt fogadta, 
példátlannak mondható – idézte 
fel az indulást Jászberényi József, 
a ZsKF tanára, intézetvezetője, 
az akadémia főszervezője. 

siker, kÖzÖsség 
− A siker oka az is, hogy Ughy 
Attila polgármester, aki a kezde-
tektől lelkes támogatója a kezde-
ményezésnek, felismerte, milyen 
lehetőségeket kínál a hatvan fö-
löttiek számára az idősoktatás – 
magyarázta Jászberényi József. 
– nagyon sokat jelent, hogy az 

önkormányzat támogatni tudja 
a programot, így a nyugdíjasok 
ingyen vehetnek részt benne.

Ahogyan majd azon a négy, 
különböző témakörben meghir-
detett tanfolyamon is, amelyet 
az előadásokhoz kapcsolódó-
an a második szemeszterben 
hirdetett meg az akadémia. A 

tanfolyamokon közös szellemi 
munka kezdődött, ami alkalmat 
adott a közösségek kialakulásá-
ra is. Így ma már azok a nyug-
díjasok is csapatban érezhetik 
magukat, akik esetleg nem tar-
toznak egyik rendszeres nyug-
díjasklubhoz sem.

− A közösség szerveződése 

rendkívül fontos, az idősoktatás 
egyik kiemelt célja. A XVIII. ke-
rületiek büszkék lehetnek arra, 
hogy ez itt ilyen gyorsan sikerült 
– hangsúlyozta a főszervező.

új tAnfolyAmok 
A program ősszel folytatódik, s 
a tanfolyamok kínálata gazda-
godik is.

− A meghirdetett négy tan-
folyamon nagyon sokan vettek 
részt, különösen a kezdő angol 
vonzotta a hallgatókat. Polgár-
mester úrral egyeztetve sike-
rült előnyös megoldást találni 
a következő szemeszterre. A 
munkába bekapcsolódik vala-
melyik kerületi közművelődési 
intézmény is, az ad majd he-
lyet a további tanfolyamoknak. 
Az új kurzusok egy részét fi-
nanszírozza az önkormányzat, 
azok tehát ingyenesek lesznek. 
A főiskola több olyan kurzust 
is meghirdet, amelyen jutányos 
díj ellenében vehetnek részt a je-
lentkezők. Bízunk abban, hogy 
mindenki megtalálja az érdek-
lődésének megfelelő témakört – 
mondta Jászberényi József.

Az ősszel induló új tanfo-
lyamokról a nyár végén ad hírt 
a kerületi média.

„A közösség szer-
veződése rendkívül 
fontos, az idősok-
tatás egyik kiemelt 
célja. A Xviii. ke-
rületiek büszkék 
lehetnek arra, hogy 
ez itt ilyen gyorsan 
sikerült.”



csApAt lett A 60 
pluszos tAnulókból
Az iskolapadon kívül is együtt töltik az időt a Nyugdíjas Akadémia hallgatói

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Május 1. téren a szervezők 
az útra egy kis pluszenergiát 
adó reggelivel várták az elszánt 
résztvevőket, akik a nosztalgi-
kus zsíros kenyér és tea elfo-
gyasztása után egyesével, pár-

ban, családonként vagy baráti 
társaságban 15-20 percenként 
indultak útnak a délelőtt folya-
mán.

– Ahhoz képest, hogy ez volt 
az első ilyen rendezvényünk, 

szép számmal jöttek a kerék-
pározás szerelmesei. A rövid 
túrára sok kisgyerekes család 
is jelentkezett. A visszajelzések 
alapján mindenki elégedett volt 
az útvonalakkal és a látnivalók-
kal is – mondta Kőszegi János, 
az esemény egyik szervezője, a 
4seasons síiskola vezetője, ön-
kormányzati képviselő. 

A sikeren felbuzdulva Kősze-
gi János már szervezi a követke-
ző, júliusi kerékpáros megmoz-
dulást, amely egy strandolással 
egybekötött könnyű kirándulás 
lesz Csepelre. 

– A csepeli strand szép nagy 
zöldterülettel rendelkezik, és a 
hatalmas úszómedence mellett 
élmény-, termál- és gyermekme-
dence, valamint több sportpálya 
segíti a kikapcsolódást. ezúttal 
a túrára együttesen indulunk, és 
a mindössze 12 kilométeres tá-
vot a főutakat kikerülve tesszük 
meg. Csepelre a Molnár-szigeten 
keresztül, komppal érkezünk – 
vázolta a túratervet.

A túra kisgyermekes csalá-
dok számára is könnyen teljesít-
hető. A július 6-i kirándulásra 
az oktatok@siiskola-bokaykert.
hu e-mail címen lehet jelent-
kezni. A program költsége a 
strandbelépővel és a kompát-
keléssel együtt 2800 forint. To-
vábbi részletek: www.siiskola-
bokaykert.hu

➜ P. a.

– Mintegy 200 rajzoló vett részt 
a rendezvényen, amelyet sági 
Bálint graffitiművész szervezett. 
A betonfal egységes alapszínét 
is ő festette föl, erre kerültek az 
alkotások – mondta Kőszegi Já-
nos, szemeretelep önkormány-
zati képviselője. 

A falfestmények most jó ide-
ig fogják díszíteni a vasúti sínek 
melletti falat. A színes alkotá-
sok között soknak valódi mon-
danivalója is van, nem csak egy 
színes szöveg vagy nonfiguratív 
festmény.

– sokan jönnek megnézni az 

elkészült műveket, amelyekről 
bátran állíthatjuk, hogy a ma 
Magyarországon láthatók közül 
ezek képviselik a legnívósab-
bak – tette hozzá a képviselő, 
aki nem tart attól, hogy a mű-
vészi alkotásokat falfirkákkal 
elcsúfítja valaki. – A graffitisek 
világa zárt közeg, ismerik egy-
más műveit, és még a tagelők is 
tisztelik azokat.

Kőszegi János úgy véli, hogy 
a tavalyi falfestés után, amikor 
iskolások alkotásai színesítet-
ték ugyanezt a falat a májusi 
rendezvény is egyike azoknak, 
amelyekkel újra és újra életet le-
het vinni a Május 1. térre. 

– Mivel a rajzok idővel ki-
fakulnak, a betonfal mintegy 
megújuló felületként a jövőben 
is hasonló célokat szolgálhat. 
Érdemes megemlíteni azt is, 
hogy a rendezvény általam sza-
bott egyik feltétele az volt, hogy 
a résztvevők ugyanolyan tiszta 
állapotban hagyják a területet, 
ahogy átvették, és örömmel 
mondhatom, hogy ennek mara-
déktalanul eleget is tettek.

A falfestés mozzanatairól 
készült fényképes beszámolót a 
bazisstore.hu facebook-oldalán 
(a keresőbe a Baziss storee nevet 
kell beírni) a fényképek menü-
pont alatt lehet megtekinteni. 

➜ Puskás

már az első napon látszott, hogy a kerületben rendkívüli érdeklődéssel fogadják az akadémia programját

Csaknem százan pattantak nyeregbe, és teljesítették 
május 25-én az első alkalommal megrendezett Pest-
szentlőrinci kör elnevezésű kerékpáros teljesítmény-
túra valamelyik útvonalát.  rendkívül népszerű volt a 
8 kilométeres családi útvonal, de várakozáson felüli 
volt a létszám a 76 kilométeres hosszú távon is.

nemzetközi szinten is kiemelkedő, magyarorszá-
gon pedig jelenleg a legszínvonalasabbnak mond-
ható graffitik díszítik a május 1. téren lévő vasbeton 
zajvédő falat. Az alkotások a május 18-i nemzetközi 
graffititalálkozón készültek.

JÚLIUsBAn ÚJABB 
KIRÁnDULÁs LesZ
Csaknem száz bringás túrázott Lőrincen és a környékén

sZÍnVOnALAs 
FALFesTMÉnyeK 
A MÁJUs 1. TÉRen

SzabadidőÚjabb tanfolyamokkal bővül ősszel a kerületi idősoktatás
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16 egyHáz A felekezetek a nyári hónapokban sem engedik el a híveik, a tanulóik kezét

� körképet 
készítettünk 
a felekezeti 

iskolákról, hogy 
megtudjuk: a nyári 
szünidő hónapjai-
ban is figyelnek-e 
a gyermekekre, a 
tanulóikra? A válasz, 
mint alább kiderül-
het, egyértelmű igen 
– ekkor sem enge-
dik el a kezüket.

A pestszentimrei református 
templom előtt, a nemes utcában 
nem beszélhetünk vakációról, 
mert javában dolgoznak az em-
berek. Építik a járdát, széppé 
téve a templom környékét is.

– nagy beruházás ez – mond-
ja Orbán Kálmán lelkész. – Azt, 
hogy megszépül előttünk a jár-
da, egy eU-pályázatnak köszön-
hetjük. örülünk, hogy „bele-
esett” ebbe a templomunk előtti 
járdaszakasz, mert így még jobb 
benyomásokkal

jöhetnek hozzánk a hívek.

nem kell mindig 
BAlAton
Azért nem lesz unalmas, ese-
mény nélküli a közeljövő sem a 
pestszentimrei református gyer-
mekeknek, különösen nem a 
szenczi Molnár Albert iskolába 
járó diákoknak.

Oláh Kálmán, aki az iskola 
igazgatótanácsának az elnöke is, 
sorolja a nyári programokat.

– Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a „befogott” pedagógu-
soknak is szükségük van a pihe-
nésre, ám úgy gondolom – s ez 
tükröződik vissza a szavaikból 
–, szívesen töltenek el egy-egy 
hetet a gyerekekkel is. Program 
van bőven. Június 24-től a hó-
nap végéig napközis táborban 
vannak a diákjaink, majd szin-
te közvetlenül ezután Vének 
községben lesz kézműves tábor, 
amire évről évre többen jelent-
keznek. Júliusban sarkadon is 
lesz táborozás.

Tavaly a Balatonon rendezték 
meg a „nagytábort”, a szünidő 
kiemelt eseményét. Az idén is 

lesz ilyen tábor, egyetlen kü-
lönbséggel.

AggAstyántól 
A kisdedig
– Most nem oda visszük a gye-
rekeket, hanem Ceglédfürdőre. 
első hallásra ez kevésbé izgal-
masnak tűnik, mint a Balaton-
part, azonban olyan híreket kap-
tunk, amelyek alapján örömmel 
döntöttünk így. Mintha a szü-
lők, a hozzátartozók is megérez-

ték volna, mert a tábor ugyan 
csak augusztus közepén kezdő-
dik, de már most száz fölött jár 
a jelentkezők száma erre a min-
denkinek nyitott programra.

Megtudtuk a lelkésztől, hogy 
vallástól függetlenül bárki velük 
tarthat, aki vállalja a rendet, a 
fegyelmet, az áhítatokat meg 
azokat a beszélgetéseket, ame-
lyek megnyitják a lelkeket, s 
gondolatokat ébresztenek.

– Tavaly volt kilencvenéves 
táborozónk és két hónapos kis-

dedünk is, tehát igyekszünk 
mindenkit megszólítani. 

Az orfűi 
Az álmok tAVA
A szemeretelepi katolikus temp-
lom plébánosának, Neruda Kár-
oly atyának is lesz bőven öröm-
teli dolga a nyáron.

– A hit éve lelkületével 
igyekszünk megélni a nyári 
eseményeket – mondja. –  Leg-
főbb célunk a lelki értékek 

felé fordulás, az azokhoz való 
kötődés, a közösséghez tarto-
zás örömének és felelősségé-
nek az elmélyítése, a kulturális 
és persze – mivel a szabadba 
csábító idő van – a természeti  
értékeink megismerése. A ter-
vek szerint július utolsó hetében 
lesz táborozás a miskolci jezsu-
ita kollégiumban, ami mind-
azok számára nyitott lesz, akik 
bekapcsolódtak a szemeretelepi 
egyházközség életébe, s elfogad-
ják a tábor szabályait.

Akárcsak a reformátusoknál, 
a katolikusoknál is lesz „nagy-
tábor”, mégpedig csábító hely-
színen.

– A Mecsekben fekvő gyö-
nyörű tóparti településre, Orfűre 
hívjuk, visszük a gyerekeket, 
akik bizonyára feledhetetlen él-
ményekkel jönnek majd haza.

A lélek is, 
A test is
Annyi a program, hogy azokat 
alig tudja sorolni az atya.

– A résztvevők naponta hall-
gatnak majd szentmisét, s lesz-
nek lelki gazdagodást szolgáló 
programok is. A lelkünkön túl 
természetesen a testünket is 
„magunkkal visszük”, így nem 
marad el a sportolás sem. Lesz 
közös biciklizés az Orfűi-tó mel-
lett, lesz kirándulás, akárcsak 
túrázás az abaligeti cseppkőbar-
langhoz. Ott a tó, természetesen 
megfürdünk benne, s megláto-
gatjuk az élményfürdőt is.

A bőséges kínálatot pécsi 
kirándulással és az orfűi fürdő-
fesztiválon való részvétellel teszi 
teljessé az atya. Meg azzal, hogy 
„sokat fogunk játszani és nevet-
ni”.  A szállás az Orfű-Tekeres 
Ifjúsági szállás és Családi Pan-
zióban lesz (http://www.orfu-
diakszallas.hu).

– ez a tábor nem ingyenes, 
azonban látva az elfogadható 
árakat, reméljük, senkinek sem 
okoz majd gondot – véli neruda 
atya. – Azokat, akiknek mégis, 
de szívesen eljönnének velünk, 
arra kérjük, hogy jelezzék ezt a 
plébánián.

 

 irány A Börzsöny!

Július első hetében 
a havanna-lakótelepi 
unitárius gyülekezethez 
tartozó gyermekek, 
mint minden évben, 
magyarkútra mennek 
nyári táborozásra, 
hitoktatók vezetésével. 
szent-iványi ilona 
lelkész elmondta, hogy 
már eddig harmincnál 
több gyermek 
jelentkezett.



bejárják 
Az országot
Vénektől Ceglédfürdőig, Orfűtől Magyarkútig
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a táborok legbiztosabb sikerprogramja a közös éneklés

a madaraknak 
is jutott a 
búzaszemekből 
sarlós Boldogasszony ünnepén a katolikus 
egyház arról emlékezik meg, amikor szűz 
Mária (méhében Jézussal) meglátogatta az 
unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket 
(Keresztelő Jánost) váró erzsébetet. Az 
ünnep liturgikus neve ezért: szűz Mária 
látogatása erzsébetnél. A XIII. századtól 
július 2-án tartották, egészen a II. vatikáni 
zsinatig, amikor május 31-re helyezték át. 
Azonban néhány országban – így nálunk 
is – napjainkban is július 2-án ünneplik. 
ez a nap az aratás kezdete, ezért viseli 
magyarul a sarlós Boldogasszony nevet. 
Régen a pap ekkor megáldotta a szerszá-
mokat, de ezen a napon nem dolgoztak, az 
aratás csak másnap kezdődött. Az asszo-
nyok arattak sarlóval, s a férfiak kötözték 
a kévét. ez vallási értelmezésben össze-
cseng azzal, hogy amit szűz Mária learat, 
azt a fia összegyűjti, és elválasztja a búzát 
a konkolytól.

e napon készítették el összefont kalász-
ból a búzaboronát, amellyel a szobát éke-
sítették, s Magyarország északi vidékein 
a ház elé virággal díszített széket tettek, 
hogy ha az áldott állapotban lévő Mária 
arra jön, erzsébethez tartván, le tudjon 
ülni. 

Az aratás során nem vágtak le minden 
kalászt, hagytak a madaraknak vagy szent 
Péter lovának, ha arra jár…A Pestszentlőrinci Unitárius egyházközség 

csendesen, de ahogyan dr. szent-iványi 
ilona lelkész szavaiból az alábbiakban kitű-
nik, nem tétlenül múlatja a napokat. ellen-
kezőleg… 

A lelkészt kimondhatatlan örömmel tölti el, hogy 
újra épül, gyarapodik, él az egyházközség.

„egyre többen térnek vissza a régi hívek, a ko-
rábban megismert arcok, s ami tán még ennél is 

nagyobb boldogság, sok új család is csatlakozik a 
gyülekezetünkhöz. Újra a békesség és a szeretet 
lelkülete járja és hatja át a közösségünket, hála a 
gondviselő Atyánknak. A gondnok odaadó mun-
kája és egy nagyszerű, az egyházáért sokat tenni 
képes és akaró presbitérium segíti a gyülekezeti 
élet megújulását, fellendítését.”

tánc is, előAdás is
Azt is örömmel látja szent-Iványi Ilona, hogy a va-

sárnapi istentiszteletek mellett színes gyülekezeti 
élet alakult ki, sokféle programmal, ami ugyan-
csak az együvé tartozást fejezi ki. „Február 17-én 
gyermek– és ifjúsági istentiszteletet, valamint tél-
búcsúztató gyülekezeti napot tartottunk szász 
Adrienne lelkésznő szolgálatával. Az istentisztelet 
után mezőségi és szilágysági néptáncot tanított az 
egybegyűlteknek a Homoródalmásról származó 
Bodor saci és ifj. Bodor sándor. ezután sem ma-
radtunk program nélkül, mert március 2-án gyüle-
kezeti összejövetel volt. schmidt gábor tartott ve-
tített képes előadást Élményeim a vallási turizmus 
jegyében címmel.”

A hívek a presbiterek vezetésével időről időre 
rendbe teszik a templomkertet, a gyülekezeti nő-
szövetség tagjai pedig a templomot és a gyülekezeti 
termet takarítják, csinosítják.

Vizitáció
A lelkész büszkén említette, hogy virágvasárnapon 
élő rádiós istentiszteletet közvetítettek a lőrinci 
templomukból. A szolgálatot ő végezte, a kolozsvá-
ri Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának a 
hallgatói pedig színvonalas műsort adtak.

„nagy és felemelő ünnepünk volt június 2-án. A 
templomban tartott konfirmáció keretében fiatalok 
tettek tanúbizonyságot a hitükről, s első alkalom-
mal járultak az Úrnak asztalához. Az ünnepi szer-
tartáson Kászoni József püspöki helynök végezte a 
szószéki szolgálatot, aki a kíséretével vizitációt tar-
tott az egyházközségben” – mesélte a lelkész.

nyárkÖszÖntő 
Bográcsozás
A lőrinci gyülekezet legfrissebb híre az, hogy június 
16-án családi vasárnapot, tanévzáró istentiszteletet 
és gyülekezeti összejövetelt rendeztek az unitárius 
hívek a Havanna-lakótelepi templomban. Az ün-
nepség után nyárköszöntő bográcsozást tartottak a 
kertben, ahol a télbúcsúztatáshoz hasonlóan örven-
detesen nagy volt az érdeklődés.

 

 „Konfirmáció keretében fiatalok 
tettek tanúbizonyságot a hitükről, s 
első alkalommal járultak az Úrnak 
asztalához.”



ÉPÜL A gyÜLeKeZeT
Egyik színvonalas program a másikat éri 

Az oldalt összeállította: róth ferenc
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17ProgramajánlóA hónap végén a látvány önmagáért beszél majd a Sportkastélyban 

A rózsA 
művelődési Ház 

nyári táborAi
Tánctábor. Időpont: július 15–19. Zenés és táncos foglalkozások 
Alexa Christian vezetésével. Részvételi díj: 25 000 Ft/fő, amely 
tartalmazza a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát, a fog-
lalkozások költségét, valamint a 7.30-tól 18 óráig tartó gyermek-
felügyeletet.

őrségi hagyományőrző tábor szaknyéron. Időpont: július 22–27. 
Ízelítő a programokból: néptánc és népi gyermekjátékok, kézmű-
ves foglalkozások, kirándulás az őrségi nemzeti Parkban, fürdés a 
Vadása-tóban. sportolási lehetőségek – foci, röplabda, sakk. Részvé-
teli díj: 25 000 Ft/fő. 

Kreatív művészeti tábor. Időpont: augusztus 5–9. Játékos sze-
mélyiségfejlesztő dráma- és kézműves foglalkozások a Rózsa Mű-
velődési Házban és a környékén. Részvételi díj: 16 500 Ft/fő, amely 
tartalmazza a reggelit, a tízórait, az ebédet és az uzsonnát, a fog-
lalkozások költségét, valamint a 7.30-tól 17 óráig tartó gyermekfel-
ügyeletet.

Jelentkezni június 16-ig lehet a Rózsa Művelődési Házban, az 
előleg egyidejű befizetésével.

A táborok részleteiről a művelődési ház elérhetőségein (290-9498, 
291-2896, www.rozsamh.hu) lehet további információt kérni.

A pestszentimrei 
közösségi Ház 
nyári táborAi

Július 15-től augusztus 2-ig naponta 8 és 16 óra között 
Pestszentimrei vakáció a Kandó téren. igény szerint 
ügyelettel, napi háromszori étkezéssel. egyhetes tur-
nusok hétfőtől péntekig.

A TÁBOROKRA eLőZeTes JeLenTKeZÉsT KÉRÜnK! 
A jelentkezési lap letölthető a www.pikhaz.hu weboldalról, vagy 

átvehető az Imre-Pontban. Kitöltött jelentkezési lap és befizetés hi-
ányában nem tudjuk a jelentkezést elfogadni, a helyet biztosítani. 
Megértésüket köszönjük.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 28. 11 óra: Semmelweis-napi 
ünnepség
Július 1–5. 18 óra: Zumba-hét a Rózsában. 
Belépőjegy: 800 Ft/fő, egész heti bérlet: 
3000 Ft/fő.
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 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
A csarnok július 1–14. között zárva tart.

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly 
Minden szerdán 17 órától KézműveSzerda 
a könyvtárban. Tervezett témák: július 
3-án Ókor – Egyiptom; július 10-én Távoli 
civilizációk – Japán; július 17-én Távoli 
civilizációk – indiánok; július 24-én Középkor 
– királylányok, királyfik, lovagok, lovagvárak; 
július 31-én csuhétárgyak, virágok; 
augusztus 7-én társasjátékok készítése; 
augusztus 14-én gyöngyfűzés; augusztus 
21-én termésképek.
A könyvtár leltár miatt zárva tart, nyitás július 
1-jén 13 órakor.
Nyári nyitva tartás (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
E-mail: fszek1801@fszek.hu
A nyári szünet július 1-jétől 27-ig tart, nyitás 
július 29-én, hétfőn. Nyári nyitva tartás: 
hétfőn 13–19 óra, kedden zárva, szerdán 
13–19, csütörtökön 10–16, pénteken 13–19 
óra, szombaton zárva.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

Havanna utca 9.
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Június 28.: Könyvajánlók klubja
A nyári szünet július 1-jétől 27-ig tart, nyitás 
július 29-én, hétfőn. Nyári nyitva tartás: 
hétfőn 13–19 óra, kedden zárva, szerdán 
13–19, csütörtökön 10–16, pénteken 13–19 
óra, szombaton zárva.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 27. 17 óra: a Művészeti Tárló 
kiállításának megnyitója
Június 29. 9 óra: Kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézműves foglalkozás
Június 30. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 1–5. 8 óra: Angol nyelvi tábor – 
óvodásoknak
Július 3. 18.45: Zumba Nikivel
Július 6. 16 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör zenés, táncos műsora
Július 7. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 8-12. 8 óra: Angol tábor 
kisiskolásoknak
Július 8–12. 10 óra: Artista tanoda 
gyermektábor
Július 10. 18.45: Zumba Nikivel
Július 11. 14 óra: Fehér asztalnál – NYÉVE-
összejövetel
Július 13. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Július 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 15-19. 10 óra: Sminktábor 
Július 17. 18.45: Zumba Nikivel
Július 20. 15 óra: Tere-fere klub
Július 21. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 24. 18.45: Zumba Nikivel

Július 28. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Július 31. 18.45: Zumba Nikivel

Út gAlériA AlKotóház
madách imre utca 49.

Meseillusztrációk – Bódi Kati képzőművész 
kiállítása

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, pihgymuzeum18@
gmail.com
Az iskolai nyári szünet idején a Kondor Béla 
sétány 10. alatti irodák zárva lesznek, ezért 
kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek be, 
vagy keressenek minket a kiállítótermekben 
nyitva tartási időben.
A pusztától a parkvárosig címmel állandó 
kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története.
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés alapján. 
Kerületi iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermekben előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY telefonszámán. A 
kínálat megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
Kerületi gyermekcsoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermekben. Előzetes 
egyeztetés a megadott elérhetőségeinken.
2013-as helytörténeti naptárunk 
kinyomtatható, A4-es formátumban letölthető 
a honlapunkról. 
A 20 kerületi híres emberhez interaktív képes 
térképalkalmazást készítettünk, amelyen a 
hírességekhez kapcsolódó elnevezéseket, 
épületeket, szobrokat talál az érdeklődő. Az 
alkalmazás a honlapunkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a Facebookon! 
Folyamatosan értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk képeket, videókat, 
helytörténeti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 
15 óra, pénteken 9 és 14 óra között. 
Iskolai szünetek idején a bejárati ajtó zárva 
lehet, ezért ebben az időben előzetes 
bejelentkezést kérünk.
A gyűjtemény honlapja: www.muzeum18ker.hu.

rePüléstörténeti 
Kiállítóterem

üllői út 440.
(Delta Üzletház, I. emelet)
Ég és Föld – a polgári repülés és Budapest 
18. kerülete címmel repüléstörténeti kiállítás.
Megtekinthető: csütörtök–szombat 10 és 18 
óra között.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyeztetéssel.
A Tomory-teremben az Ady Endre Általános 
Iskola történelem szakkörének munkái 
tekinthetők meg Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk emlékei címmel.
Település- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás: 200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére: 100 éve 
született Tomory Lajos; In memoriam Kovács 
Márk, Tekes Sándorné, Zsebők Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem nyitva tartása: 
kedden és szerdán 14–18 óra között. A 
szabadtéri programok napjain a kiállítóterem 
zárva tart.

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 29. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
A zenét a Magic Duó szolgáltatja.
Július 13. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
A zenét a Magic Duó szolgáltatja.
Július 27. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
A zenét a Magic Duó szolgáltatja.
Szeptembertől újra szeretettel várjuk a 
látogatókat a programjainkra!
Kövessen minket a Facebookon is: www.
facebook.com/pikhaz.
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, imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10–19 óráig, 
szombaton 9–12 óráig a PIK Ház felújítása 
alatt a fenti címen!

A Barangoló kör összejöveteleivel 
kapcsolatban bővebb információ a www.
pikhaz.hu honlapon és a 06-30-350-3266-
os telefonszámon Reiman Katalinnál kérhető. 
Július–augusztusban a Barangoló kör 
nyári szünetet tart. A túrák szeptemberben 
indulnak újra.
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 rendezvény 
áll, amelyre idén 11. alkalommal látogat 
el az alapítványunk – sok egyéb látnivaló 
beiktatásával. Érdeklődés és jelentkezés a 
295-0666, a 06-20-524-3043 vagy a 06-
20-943-6071 telefonszámon.

felHÍvás
ötvenéves A lAKAtos-
lAKóteleP!
A kerület egyik legismertebb lakótelepe 
az idén ünnepli 50. születésnapját. A 
jeles ünnep alkalmából emlékkiállítást 
szervez a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény, amelyhez az 
önök segítségét is szeretnénk igénybe 
venni.
Várjuk mindazok jelentkezését, 
akik a készülő emlékkiállításhoz és 
kiadványhoz személyes emlékeikkel, 
fotókkal, dokumentumokkal, esetleg 
tárgyi anyaggal hozzájárulnának. 
Jelentkezni lehet a munkatársainknál a 
06-20-316-98-85-as telefonszámon, 
valamint a  muzeum@muzeum18ker.
hu címen.

JUBiláló hAvAnnA-
nAPoK
A Kondor Béla Közösségi Ház idén 
immár 15. alkalommal rendezi meg 
a Havanna-lakótelepi Napokat. 
Az esemény ezúttal szeptember 
9–15. között lesz. Már most várják 
az érdeklődőket a közösségi ház 
elérhetőségein (telefon: 290-2863, 
291-6564), ahol részletes tájékoztatás, 
bővebb információ kapható az 
eseménnyel kapcsolatban.

Programok
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18 A Talentum-díjas teniszező győzni akar a hollandiai olimpiai fesztiválonSPort

– Kedves Máté, nem tűnsz friss-
nek. Ahogy elnézlek, egy rövidke 
játszmára sem lennél most jó…

– ezt nem mondanám, de az 
biztos, hogy nem vagyok topon. 
Tegnap értem haza egy milánói 
versenyről, ma reggel beöltöz-
tem öltönybe, elszaladtam az 
évzáróra, onnan meg a Deák 
térre, ahol díjat vehettem át. 
órákat álltam a napon zakóban, 
nyakkendőben…

spAnyol, szőrÖs 
mellel
– Három témát is bedobtál. Mi-
lánó, évzáró, díjátvétel. Halad-
junk ebben a sorrendben.

– erről az olasz versenyről 
nem sok jót lehet elmondani, 
miért nem kérdezi inkább a 
többi idei versenyt, azt a négyet, 
amelyen három első és egy má-
sodik helyet szereztem?

– Elárulom neked: ezekről 
már írtunk, de erről a milánói 
tornáról most értesültünk az 
édesanyádtól.

– Akkor mondom… 64-es 

tábláról indultunk, s csak egy 
kört mentem, a második fordu-
lóban kiestem. ennyi volt.

– Kit vertél meg, ki győzött 
le?

– Az első körben egy észt 
srác volt az ellenfelem, vele nem 
volt baj, 6:4, 6:0, sima ügy volt, 
jól is éreztem magam a pályán. 
A baj akkor kezdődött, amikor 
a későbbi döntős spanyol jött, 
aki idősebb is, erősebb is volt 
nálam. nem mondom, hogy 
jobb teniszező, de az biztos, 
hogy a fizikai felépítését tekint-
ve előttem jár. Az öltözőben lát-
tam, szőrös volt már a melle… 
ezt csak azért mondom, hogy 
fejlettebb fiúról volt szó. Kikap-
tam, kiestem.

elVeszett 
A „kütyü”
– Az iskolai évzárón viszont 
mindenki egyenlő lehetett, rá-
adásul barát is. Kijártad a gimit, 
ez az első nagy elbúcsúzás a ba-
rátoktól.

– Rossz volt, mert a Kandó 

téribe jártam nyolc évig, szin-
te mindenki barát volt. el kell 
válni tőlük, de tartani fogjuk a 
kapcsolatot, ez biztos.

– Nem illik mondani, de 
azért visszakérdeznék erre né-
hány év múlva. Az édesanyád 
súgott nekem, elmondta, melyik 
suliba fogsz járni.

– örülök, mert a Pogány 
Frigyes szakközépiskola sport-
tagozatán folytatom, csupa 
sportolóval. nem ismerem őket, 
de a sport, az érdeklődési kö-
rünk összehoz bennünket.

– Melyik tantárgyat „viszed 
magaddal” szívesen, s melyiket 
nem kedveled?

– Az informatikát igen, a ké-
miát egyáltalán nem.

– Igen, az informatika… 
Gondolom, ha van egy szabad 
perced, te is azonnal „kütyüzöl”.

– eddig igen… Mivel azon-
ban Milánóban elveszítettem a 
laptopomat, most lesz egy kis 
szünet.

kÖnnyű 
elsüllyedni
– Most kaptad meg a Talentum-
díjat, és készülsz a hollandiai 
olimpiai fesztiválra.

– erre a díjra tényleg büszke 
lehetek, mert a sportkategóriá-
ban csak én kaptam meg.

– Úgy tűnik, „kiszúrtak” ma-
guknak a szakemberek, ez pedig 
jelenthet valamit…

– Tudom, felelősség meg bi-
zonyítás, de nem szokatlan ez 
nekem. A teniszben mindig bi-
zonyítani kell, különben elsüly-
lyedsz. nagyok sokan vagyunk.

egyszerű játék 
– Az előbb volt egy kis civódás 
az édesapáddal, aki azon van, 
hogy a jövő héten indulj el egy 
százhalombattai versenyen, fel-
vezetésként az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválra, amelyre 
téged jelölt a szövetség. Ahogy 
hallom, nincs sok kedved Száz-
halombattához.

– ezt csak most mondom, 
mert tényleg fáradt vagyok. 
Lehet, hogy holnap már más-
ként gondolom, s elindulok. 
Utrechtbe egyébként jelöltek 
egy lányt is, gálfi Dalmát. ezt 
csak azért mondom, mert egy 
napon születtünk…

– Hollandiában mi a cél?
– egyértelmű: nyerni aka-

rok, mert erre a versenyre sokan 
odafigyelnek, ez jó hírét viszi az 
embernek. öt meccset kell meg-
nyerni, s megvan az elsőség.

– Ennyire egyszerű játék a 
tenisz?

– Igen, de előtte sokat és so-
káig kell tenni azért, hogy ilyen 
legyen.

 
UtreChti 
sPortmenü

A július 14-én kezdődő 
európai ifjúsági olimpiai 
Fesztiválon (eyoF) 3000 
sportoló indul, kilenc olim-
piai sportágban. Atlétiká-
ban, tornában, úszásban, 
teniszben, kerékpárban, 
cselgáncsban, kosár-, 
kézi- és röplabdában ver-
senyeznek egymással a 
15-16 éves fiatalok.


  

valKusz máté 
csillaga felfelé Ível

A legfiatalabbak között, az 
első korosztályban, az 1. és 2. 
osztályosok mezőnyében hat 
mérkőzésből hat győzelmet ért 
el Varga István felkészítő tanár 
együttese, így százszázalékos 
teljesítménnyel emelhették 
a magasba a győztesnek járó 
serleget. A mezőny legjobbját 
is a gloriett adta. Szabó Donát 
egy eredeti válogatott mezzel 
(olyannal, amilyenben a pél-
daképei is kifutnak a pályára) 
emlékezhet majd a kiváló tel-
jesítményére.

s hogy megmaradjon az 
„egyhangúság”, a második 
korcsoportosok, a 3. és 4. osz-
tályosok mérkőzéssorozata 
is hasonló végeredménnyel 
zárult. A csoportmérkőzések 
után, a kieséses szakaszban 
sem találtak legyőzőre Roboz 
Sándor ifjú tehetségei. Meccs-
ről meccsre javulva, magabiz-
tos játékkal szerezték meg az 
első helyet.

A felsősök, az 5–6. osztá-

lyosok küzdelmeit szintén a 
gloriettes fiúk nyerték. ez tán 
nem is meglepő, mert akik is-
merik a csapatot, tudják, hogy 
két éve és négy éve is ők nyer-
ték meg, még Varga István 
vezetésével, a budapesti, majd 
az országos döntőt. Hovanyecz 
Ferenc fiai az idén sem találtak 
legyőzőre.  A mezőny legjobb-
ja Pisont Patrik volt.

s hogy teljes legyen a siker, 
arról Gombos László csapata 
gondoskodott, így negyed-
szerre is a gloriett csapatát 
szólították a dobogó legfelső 
fokára. nem mellesleg két éve 
is ők voltak az országos bajno-
kok.  Az idén a körmérkőzéses 
döntő összes találkozóján dia-
dalmaskodtak, így lett az övék 
a serleg. A mezőny legjobbja 
Czene Péter volt.

A gloriett-öröm határtalan 
volt, ami érhető is, hiszen Bu-
dapestet bevették a fiúk, most 
már csak az országot kell térd-
re kényszeríteni…

MegÁLLÍTHATATLAn 
VOLT A gLORIeTT
négyből négy… A gloriett szemszögéből így le-
hetne összefoglalni a labdarúgó diákolimpia bu-
dapesti döntőit. mind a négy korosztályban ez a 
csapat képviselheti a kerületünket és a fővárost 
az országos döntő mérkőzésein.

 

�
A pestszentlőrinci Valkusz máté 
kimondva-kimondatlanul a hazai férfi 
teniszsport utánpótlásának egyik 

csillaga. olyan tehetség, aki ma még „fara-
gatlan”, de ha a rá figyelők jól sáfárkodnak 
a talentumával, a sportág klasszisa lehet. 
A 15 éves fiatalemberrel a szülői házban 
beszélgettünk, s a tegezés a legény zsen-
ge korának tudható be.

– Mondja, hány fok van az au-
tóban?

– Azzal nincs baj, mert dol-
gozik a légkondi, de ha majd ki-
szállok… Kegyetlen a hőség, ezt 
már megtapasztaltam.

– Ezek szerint ma már edzett is.

– Pontosítok. Reggel nyolc 
órától csak azt csináltam, egé-
szen addig, amíg be nem száll-
tam a kocsiba.

– Gondolom, elege is van 
mára az öttusából.

– Lehet, hogy igen, de ez 

nem zárja ki azt, hogy ne legyen 
még egy vívóiskola, utána meg 
lövészet.

– Ezek szerint elég sűrű a 
mai napja.

– Reggel nyolctól lovagol-
tam, aztán vívtam, utána pedig 
úsztam, ahol legalább kellemes 
hűs volt. A Tatára indulás előtt 
volt egy rövidke, de hatásos 
kondi, aztán délután meg este-
felé jön a már említett vívás és 
lövészet.

– Kegyetlen tempó…

– nekem nem, mert már 
megszoktam. Az lenne szokat-
lan, ha nem így működnénk, 
különösen egy jelentős verseny 
előtt. 

– Ezen tényleg nem lehet 
vita, mert sem a lengyelországi 
Drzonkówban az Európa-baj-
nokságon, sem a kínai vb-n nem 
adnak ingyen semmit.

– Most, hogy már megvolt 
az ob, végre mindenki mindent 
tud. Mi, férfiak, például azt, 
hogy a Tibolya–Kasza–Demeter-

trión túl én leszek az utazó, ami 
azt jelenti, hogy jó sokáig nem 
lesz pihenőm.

– Meddig?
– Most Tata, aztán az euró-

pa-bajnokság. Utána szussza-
nunk egy hetet, majd kezdődik 
minden elölről. Megint három 
hét meló Tatán, utána világbaj-
nokság, s csak ezután nézhetem 
meg, melyik utazási iroda mi-
lyen utat kínál augusztus vége 
felé.

– Nem holnap lesz, akárhogy 

is nézzük, az két hónap.
– Annyi, de amikor az olim-

piai dobogón álltam, eszembe 
sem jutott, hogy mennyi mun-
ka, hány edzés van a siker mö-
gött. Valamit valamiért, ezt 
mindnyájan tudjuk.

valkusz máté talentumára már országszerte egyre többen figyelnek fel

UP – FelsőFoKon…
Az akár páratlannak nevezhető siker után nem-
csak a játékosok és az edzők, hanem az egész 
iskola büszke lehet, miközben az ember el-
gondolkodik: milyen gazdag az a kerület, az az 
iskola, amelyik gond nélkül utasítja maga mögé a 
kétmilliós Budapest valamennyi tanintézményét!
egy sikernél azt mondja az ember, hogy ügye-
sek, van egy „ütős” korosztályuk, vigyázni kell rá, 
mert minden gyermekre szüksége van a magyar 
sportnak.
kettőnél arra lehet gondolni, hogy ebben az 
iskolában nem véletlenszerűen állították össze 
a gárdát, s nem az volt a taktikai utasítás, hogy 
„fussatok sokat”, hanem megtervezett felkészülés 
eredménye volt a siker…
Háromnál az ember elkezd kaparászni a jegy-
zetek között, hogy volt-e példa olyanra, hogy 
négyből három korosztály egyazon iskolából dia-
dalmaskodott, miközben azon is eltöpreng: vajon, 
mit tudhat, a gloriett?
Amikor rácsodálkozik, hogy négyből négy, akkor 
nem kérdez, nem mond semmit, csak azért szur-
kol, hogy viszontlássa a mostani „kölyköket” a 
felnőtt csapatokban, a válogatottban. úgy hívják 
ezt, hogy utánpótlás-nevelés felsőfokon…

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

marosi ádám nem unatkozik majd a nyáron. meggyő-
ződhettünk erről a „nem unatkozásról” akkor, amikor 
Budapestről útban tatára, az autósztrádán értük utol a 
kiváló sportolót. éppen „hont foglalni” ment az edzőtá-
borba, amely, a hétvégeket leszámítva, az otthona lesz 
három héten át.

Marosi úti céljai: Lengyelország és Kína

milánó és Utrecht között néhány nap a lőrinci családi fészekben
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19A fiatalokon akár a lőrinci kézilabdázás jövője is múlhat SPort

A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

105. sZÜLeTÉsnAPJÁT 
ÜnnePeLTe A sZAC

 
Közgyűléssel és díszközgyűléssel ünnepelte fennál-
lásának 105. évfordulóját a kerület patinás egyesü-
lete, az 1908 szAC Kse a rózsa művelődési házban. 
Az eseményt több kiváló sportoló és kerületünk több 
közéleti személyisége is megtisztelte.

Ha valaki jártában-keltében betévedt június 21-én a Rózsa Műve-
lődési Házba, azt hihette, hogy egykori sportolók találkozójába 
csöppent. A főszereplő azonban maga a „sZAC-család” volt.

A „zűrös”, sokszor véres és gonosz XX. század sem tudta 
tönkretenni a lőrinci egyesületet. Olyannyira nem, hogy a „vi-
lágrekord rövidségű”, tán fél óráig tartó közgyűlésen egyetlen 
napirendi pont volt csupán. Igaz, az a pont nem a leghálásabb 
volt, de elkerülhetetlenül szükséges: a tagdíj megemelése, amely-
nek az összege a „fájdalomküszöbön” belül maradt.

ezt követően már minden a szép emlékekről, a jó érzésekről, a 
megbecsült öregekről és a jövő sikerhordozóiról, az utánpótlásról 
szólt.

Az idősebbek között ott ült az egykori kiváló futballista, a 
kétszeres válogatott Raduly József, ott sétált büszkén (tán csak 
nem a győri focisták bajnoki aranya miatt?) a mai napig népszerű 
„Mágus”, Verebes József, s ott köszönthették a kiváló állapotban 
lévő, de bizonyára már nem 48 kilós olimpiai bajnok bunyóst, 
gedó györgyöt, aki sosem volt ugyan sZAC-os, de mivel a ba-
rátai meghívták, eljött. ő is meghallgatta a 105 éves klub elnöke, 
Pintér Béla által mondott szép gondolatokat: a lőrinci múlt meg-
becsüléséről, a leghíresebb sZAC-focistáról, Deák „Bambáról”, a 
kohéziót erősítő sZAC Baráti Körről, a legújabb büszkeségükről, 
a magyar bajnok korfball-szakosztályról, egy óvodával és egy 
sportiskolával kötött együttműködési szerződésükről.

szóval, mindenről, ami jelzi: az évszázadnál idősebb klub ma 
is lendületes, fiatalos.

Muraközy Tibor, az egyesület tiszteletbeli elnöke „véletlenül” 
kék-fekete ingben volt. A színválasztást egyértelművé is tette a 
beszédében elhangzó mondattal: „ennek az egyesületnek a tag-
jait eggyé teszi a szacista érzés és a kék-fekete vér.”

s ha már az ünnephez méltó gondolatnál tartunk…
Ughy Attila polgármester, azon túl, hogy elárulta, a sport, a 

futball nagy barátja, virág helyett szép szavakkal járult hozzá az 
ünnep emelkedettségéhez: „A sZAC értéke az, hogy van, hogy él, 
hogy létezik” – mondta ünnepi beszédében.

 
Amit tUdni illiK rólUK
Az ünnephez ünnepi kiadvány illik, gondolták a 
szacisták, s olyan átfogó – éppen 105 oldalas 
– kiadványt adtak a meghívott vendégek kezé-
be, amelyben minden benne van, amit az elmúlt 
bő évszázadról tudni illik és kell. elismerés érte 
Pozsgai miklós író-szerkesztőnek.



 sZÉP sIKeRT ARATOTT 
AZ AqUA se 

 
A balatonfűzfői Úszósuli Körverseny hivatalos ered-
ményösszesítője alapján a kerületünkből az Aqua 18 
se szerezte meg a harmadik helyet 8 arany-, 5 ezüst- 
és 5 bronzéremmel.

A harmadik helyen végzett Aquás gyermekúszók eredmé-
nyei:

50 gyors: 1. szabó Róbert (2003-as születésű) és Krajner Zita 
(2001). 3. Illés Bence (2002) és szőcs Réka (2000). Különdíjat ka-
pott Leidal Dániel.

50 hát: 1. Leidal Dániel (2000), 2. Illés Bence (2001), 3. 
Rétsághy Anna (2001). 

50 mell: 2. szőcs Réka (2003), 3. Farkasinszky Ádám (2003).
100 gyors. (1999-ben és korábban születettek): 1. Leidal nóra. 

Különdíj: Kaminszky Bence és Leidal Tibor. 
100 hát: (1999-ben és korábban születettek). Lányok: 1.Tiha-

nyi Zsófia, 2. gunther Anna. Fiúk: 3. Miklós Marcell. Különdíj: 
Kaminszky Bence.

100 mell: (1999-ben és később születettek): Kántor Zalán 
és Tihanyi Zsófia. Különdíj: Ivánka Márton, szabó Dániel és 
Lelovics Marcell. 

Váltók. (2000 és 2005 között születettek). Fiúk. 1. Leidal Dá-
niel, Illés Bence, Lajos Bálint. Farkasinszky Ádám. Lányok: 1. 
Rétsághy Anna, szabó eszter, szőcs Réka, Krajner Zita. Mixváltó. 
1. Kovács Csaba, Tótok szandra, Varga Petra, szabó Róbert.

Tény, hogy az utóbbi időben 
kevesebb szó esett a lőrinci ké-
zilabda utánpótlásáról, mint 
amennyi az elvégzett munka és 
az elért eredmény alapján érde-
meltek volna a fiatalok. Az ok 
abban kereshető, hogy minden 
szem a kissé tán túlértékelt fel-
nőttek felé fordult. Aztán, mi-
lyen a sors, a junior és az ifjúsági 
csapat kerete lehet a megmentő-
je a kerületi kézilabdázásnak.

felkészült 
fiAtAlok
Tudja ezt a két korosztály edző-
je, a juniorok főnöke, Hutvágner 
István és az ifik mestere, Kár-
páti Krisztián is. Mindkét szak-
ember egybehangozóan vallja, 
hogy a válás, a fúzió felbomlása 
és a számtalan eligazolás jó-
val nagyobb felelősség zuhant 
a gyerekek nyakába, mint azt 
gondolhatták volna akár egy jó 
hónapja is.

gond persze nincs ebből, 
mert felkészülten vállalják a 
kihívást, sőt a fiatalok számá-
ra akár kiugrási lehetőséget is 
jelenthet, hogy „egy emelettel” 
feljebb folytatják, még ha hirte-
len és némiképp váratlanul érte 
is őket a dolog.

– Az egyik szemünk sír, a 
másik meg nevet – mondta az 
utánpótlás munkáját tíz éve irá-
nyító Hutvágner István. – Tény, 
hogy sem nekem, sem Kriszti-
ánnak nem lesz könnyű a dolga. 
A junior játékosaim közül heten, 
akik a szeptemberben kezdődő 
bajokságot még az én irányítá-
som alatt játszották volna végig, 
„felmennek” a felnőtt keretbe. 
Az ifiktől pedig jön hozzám az 
a hat srác, akiknek még Krisz-

tiánnál kellene izmosodniuk, 
rutint szerezniük a saját korosz-
tályukban. 

próBAtétel 
előtt
Érzi a felelősséget az ifik edzője, 
Kárpáti Krisztián is, aki fiatal 
kora ellenére „őspleres”, hiszen 
ebben a klubban játszott, s itt 
edzője az ifiknek immár négy 
éve.

– Az ifi játékosaim közük 
hat felmegy a juniorok közé, 
nincs is ezzel semmi baj, mert 
a klasszikus utánpótlásmodell 
így néz ki. Fel kell adni a spor-
tolót a következő korosztályba. 
A gondot az okozza, hogy várat-
lanul bomlott fel a fúzió. Igaz, 
így nem volt sok lehetőség a 
vacillálásra, be kellett tömnünk 
a hirtelen keletkezett lyukakat. 
Az én ifi csapatomba a serdülők 
közül érkeznek majd. nem kis 
próbatétel lesz számukra a vál-
tás, hiszen rendesen nekik egy 
évet még a serdülők között vol-
na a helyük.

Mindkét edző tisztában van 
azzal, hogy sem sétagalopp, sem 
örömünnep nem lesz az elkövet-
kező esztendő, de vállalniuk kell 
a nehezebbet, a pluszt. Részben 
azért, mert sportemberek, s azo-
kat akarnak nevelni a kezük alá 
rendelt fiúkból is, részben azért, 
mert az elmúlt évek munkája 
szeptembertől új értelmet kap-
hat.

élet A Válás 
után
Azon játékosaik által, akik akár 
egy emelettel feljebb sem a pofo-
zógép szerepét töltik majd be… 

Bár nem a juniorok edzőjének a 
dolga, hogy a felnőttek esélyeit 
latolgassa, Hutvágner Istvánnak 
megvolt az alapja arra, hogy ezt 
tegye, mivel a felnőttek fele ju-
nior lesz. 

– nehéznek, nagyon nehéz-
nek ígérkezik… A felnőtt csapat 
átlagéletkora 22 év lesz, vagyis 
olyan fiatalok, hogy szinte hi-
hetetlen. nem lehet álmodozni 
a mostani szereplés, az ötödik 
hely megismétléséről, de még 
csak arról sem, hogy a felső-
házban végeznek az alapszakasz 
után. el kell kerülni a kiesést, s 
közben erőt, meccsrutint „tölte-
ni” a fiatalokba.

s a rossz házasság után akár 
tettekre sarkalló is lehet az önál-
ló élet…

 

Pler: mindenki a reményteljes utánpótlástól várja a csodát

felnőtté váliK 
a junior csaPat

zsiga gyula hatalmas kihívás előtt áll, hiszen az nB i. legfiatalabb csapatával kell majd harcba szállnia

� A sokakat megsebesítő „bombának” ma már 
csak a füstje száll, azt azonban ma még nem 
lehet tudni, mekkora volt a pusztítás, amelyet a 

rosszul sikerült házasság lezárása okozott. A hosszú 
nevű ftc-pler Budapestből mára csak az eredeti, a 
pler maradt meg. így kezdik meg a bajnoki szezont a 
kerületi csapatok – kérdés, milyen esélyekkel. Az ostor 
sudara az utánpótláson csattan, nekik kell helyt állniuk 
a képzeletbeli gáton, nehogy elsodorják a lőrinci-imrei 
kézilabdát az őszi, majd a tavaszi bajnoki fordulók…

 

HíRek
kovács Márkra 
emlékeztek
A fiatalon elhunyt Kovács 
Márk neve akkor vált ismertté 
a kerületben, amikor az ön-
kormányzat segítségével nagy 
sikerű olimpiai kiállítással 
tisztelgett a londoni játékok 
és a kerületi olimpikonok 
előtt. Kovács Márk nevét a 
halála után labdarúgó-emlék-
tornával őrzik. A tavalyi gyáli 
torna után idén Imrén, a PSK 
füves és műfüves pályáján 
játszottak a csapatok. A gyáli 
futballisták bizonyultak a 
legjobbnak. A tornán játszott 
Kovács Márk testvére is, míg 
az önkormányzat képvise-
letében Lévai István Zoltán 
alpolgármester és Baumann 
Gizella, a sport-, közmű-
velődési és ifjúságpolitikai 
munkacsoport vezetője vett 
részt az eseményen.

Arattak 
a Dobrovitzok
A házigazda család teljes sike-
rével zárult a június második 
hétvégéjén a vecsési Dobrovitz 
Lovasparkban megrendezett 
nemzetközi fogathajtó verseny. 
A hetvenhét fogatot és hajtót 
felvonultató mezőnyben a né-
gyes fogatoknál a vb-első if-
jabb Dobrovitz József szerezte 
meg a győzelmet, megelőzve 
az ugyancsak csapat-világ-
bajnoki aranyérmes édesapát, 
Dobrovitz Józsefet. 

hirdetés

 AKiK FelnőtteK 
letteK…
Váczi dániel, kránitz 
zoltán, tóth pat-
rik, Bohács sándor, 
leimeter csaba, mikita 
matei, csontos máté.
Akik juniorok lettek…
Vizi Benjámin, fiar dá-
niel, fekete dávid, Vizler 
máté, szakács györgy, 
kis norbert.
Akik érkeztek…
szabó tamás, kaló 
dávid, Varga lászló, 
valamint a saját után-
pótlásból Váczi dániel, 
kránitz zoltán, leimeter 
csaba, tóth patrik, 
csontos máté, Bohács 
sándor, matej mikita.
Akik hosszabbítottak…
Bakos györgy, Bak 
sándor, marczinkó 
máté, Auth márton, 
jakub mikita, rév má-
tyás, zsiga dénes.
Akik elmentek…
lendvay péter, ko-
csi András, laurencz 
szabolcs, pálos gábor, 
martin mazák, teodor 
paul, darko pavlovic, 
székely márton.
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� „A gyerekekkel 
mindig szoros 
kötelék alakul 

ki. elfogadóak, és 
rengeteg szeretetet 
adnak. nehéz tőlük 
elválni, de az élet 
ilyen. Ahogy mi is vál-
tozunk, és elkerülünk 
máshova, kapcsola-
tok szakadnak meg, 
de újak alakulnak. Az 
életben mindig van 
kárpótlás…”

csernai mariann  

Balogh Éva, a pestszentimrei 
Ady endre Általános Iskola ta-
nítónője idén elnyerte „A kerü-
let fiatal pedagógusa”  címet. A 
pályáztatásáról mit sem sejtett, 
így nagy volt a meglepetés, ami-
kor kézhez kapta az értesítést, 
hogy a kerületi pedagógusnapon 
kitüntetésben részesítik. Pályája 
12 évvel ezelőtt indult az Ady 
iskolában, és intézményváltásra 
sosem gondolt. Ahogy mondja: 
valóban jó adysnak lenni. A ki-
tüntetés pedig mit sem bizonyít 
jobban, mint hogy az iskolának 
is jó, hogy erősíti a tanári kart.

– Milyen indíttatásból vá-
lasztotta a tanítói pályát?

– ez egy nagyon-nagyon 
régi történet. Már kisgyerek-
koromban tudtam, hogy ezt 
szeretném csinálni, valahogy 
mindig a tanítás volt a célom. 
Bár az alkalmassági és felvételi 
vizsgámra már nem emlékszem, 
az érzések, amiket akkor, illetve 
a szakmáig vezető úton átéltem, 
megmaradtak. Folyamatosan 
kaptam megerősítéseket, pozitív 
visszacsatolásokat, és egyszerű-
en csak alakultak a dolgok. Azt 
gondolom, addig jó, amíg az 
ember szereti a hivatását; szeret 
a gyerekekkel foglalkozni, taní-
tani őket. nem tudom, hogy a 
későbbiekben mit hoz az élet, de 
ezt most szívből csinálom.

– Miért éppen tanító, miért 
nem tanár? Miért éppen a ki-
csik?

– Mindig is tanító szerettem 
volna lenni, sohasem tanár. Ta-
lán a kicsiket sokkal jobban meg 

lehet fogni, ők sokkal ragaszko-
dóbbak. Mindig ez volt az a kor-
osztály, amellyel szívesen dol-
goztam együtt. Itt nemcsak egy 
tantárgyon keresztül érhetem 
el őket, hanem gyakorlatilag 

a mindennapjainkat is együtt 
éljük, több területen tudunk 
együtt mozogni.

– Mi a fontos a tanításban?
– először talán az, hogy az 

ember elfogadja önmagát, hi-

szen csak ezután tudja átadni a 
benne rejlő tudást. Másodszor 
a gyerekek elfogadása. Az, hogy 
meglássuk, hogy minden gyerek 
más, mindegyiket másért lehet 
szeretni. Mindegyikükben van 

valami érték, mindegyiküknek 
van egy olyan oldala, amiben 
tehetséges. Van, aki ügyesen 
rajzol, van, aki matematikából 
jó, van, aki egyszerűen csak 
emberileg, ami tulajdonképpen 

nem is olyan egyszerű dolog. 
Külön-külön kell a gyerekeket 
szemlélni és meglátni azt, ami-
ben igazán tehetségesek. Én ezt 
mindegyikükben szeretném 
megtalálni.

– Milyen problémák merül-
nek fel a tanítás során?

– A problémák nagyon vál-
tozatosak, egyszerűen az élet 
produkálja őket. A mostani fel-
gyorsult világunkban mindenki 
rengeteg nehézséggel küzd, és 
ezek a gondok sokszor az is-
kolákban csapódnak le. nem 
könnyítik meg a tanítást a mos-
tanában az iskolákban zajló vál-
tozások sem.

– Hogyan lehet motiválni a 
gyerekeket?

– Fontos, hogy az oktatás 
változatos legyen, és a mai kor 
vívmányait is aktívan be kell 
vetnünk a tanórákon. Fel kell 
kelteni a gyerekek érdeklődését. 
Mindenkit lehet motiválni, de 
mindenkinél meg kell találni 
azt a módszert, amivel a legtöb-
bet hozza ki magából.

született tAnító
Balogh éva bihari 
szülőfalujából mindig 
Budapestre vágyott, 
hogy a nagyvárosban 
tanító legyen. 
2001-ben fejezte 
be a tanulmányait 
debrecenben, majd 
egyenesen a pesti 
rokonaihoz költözött. 
Az élet nem gördített 
akadályokat az útjába, 
elsőre megtalálta a 
helyét. Az Ady endre 
általános iskola falai 
mögött családias 
hangulat és befogadó 
munkaközösség 
várta.



A mosolygós tAnító néni
Balogh Éva a kerület fiatal pedagógusa

Balogh éva minden gyerekben meglátja azt, amiben igazán tehetséges
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CSOBBANJ A NYÁRBA A MEGÚJULT
BÓKAY STRANDON! 

BELÉPŐ  JEGY ÁRAK
Felnőtt/nyugdíjas/ifjúsági belépő 1 alkalomra 1.000 Ft
Gyermek belépő (3-14 éves korig) 1 alkalomra 650 Ft
Családi belépő (2 gyermek és 2 felnőtt) 1 alkalomra 2.650 Ft

BUDAPESTEN A LEGALACSONYABB ÁRAKKAL!

Nyitva  május 26 – szeptember 1., 
minden nap 9–19 óráig!


