
� jelképkénT Is FelFoG-
haTó az a repülőGép, 
aMelyeT a FeszTIvál 

alkalMából adTak áT a 
bókay-kerTben. annak 
jelképekénT, hoGy a szep-
TeMberI kósToló évről 
évre MaGasabb színvona-
laT képvIsel, vaGyIs Fo-
lyaMaTosan FelFelé Tö-
rekszIk. az „első körre” 
eGy kIsFIú vállalkozoTT, 
polGárMesTerI FelüGye-
leTTel.

gönczöl András
– kerékgyártó györgy
– sütő-nAgy zsolt   

Nem valószínű, hogy a punk-rock zene 
történetében akadt példa arra, hogy hat-
vanon túli kedves hölgyek táncra perdül-
nek egy elsősorban tizenéveseknek szóló 
koncerten: a Szeptemberi Kóstolón ez is 
megtörtént. Elsőre fura ötletnek tűnt az 
Anna & the Barbies zenekar fellépését a 
fesztivál zárónapjára, a gyerek- és családi 
programokat kínáló vasárnapra szervez-
ni, de a Pásztor Anna vezette együttes 
törölt minden előzetes feltételezést. A 
szó legszorosabb értelmében valameny-
nyi korosztály együtt táncolt és énekelt a 
záróbulin. No, de kezdjük az elején…

– Nagyjából egy kisebb létszámú falu 
lakosságát tennék ki a főzőversenyen 
indulók: 64 csapat látott munkához – 
mondta Sonnewendné Lengyel Orsolya, 
a Városgazda Sport-, Rendezvény- és 
Médiadivíziója Rendezvényszervezési 
Csoportjának vezetője. A csapatok a már 
korábban megszokott három kategóriá-
ban nevezhettek: bográcsos, grill- vagy 
halételek készítésével.

Kétségtelen, hogy aki nem vett még 
részt a főzőversenyben, és nem mártózott 
meg egy picit a főzőfalu életében, az va-
lamelyest kívülálló maradt. A Szeptem-
beri Kóstoló programok tucatjait kínálja 
három napja alatt, ám a középpontjában 
még mindig a gasztronómia áll, no meg 
az a különleges közösségi élmény, ame-

lyet a főzőfaluban élhetünk át, ahol in-
tézményi, vállalati és civil közösségek, 
baráti társaságok és családok mérik össze 
a tudásukat, komolyan véve a versengést, 
ám mindvégig szem előtt tartva, hogy 
mindez játék. Ha elfogy a hagyma, ki-
csorbul a kés, vagy megázik a gyújtós, át 
lehet menni segítségért a szomszéd sátor 
alá.

– Az egészség jegyében főzünk – ma-
gyarázta a versenyzők egyike, Dudok 
Károly, a Városgazda Utánpótlás Akadé-

mia Küzdősport-szakosztályának vezető-
je. – Csak kiváló magyar alapanyagokat 
használunk, és sült húsokat készítünk.

Tegyük hozzá: az akadémiásoknak és 
a verseny többi szakácsának is jókora el-
szántságra volt szüksége, hiszen – az év 
eme szakában kissé szokatlan módon – 
hajnaltól esett az eső, és a verseny kezde-
tén még nem volt sejthető, hogyan alakul 
az időjárás később.

–  A B-terv a napsütés vagy legalábbis 
a vendégbarát idő – nyilatkozta töretlen 

optimizmussal Csempesz Iván, a Város-
gazda Zrt. Sport-, Rendezvény- és Mé-
diadivíziójának vezetője. – Egyébként az 
idei fesztivált a magyar pálinka jegyében 
szerveztük, így borúsabb, hűvösebb idő 
esetén remek természetes „gyógyszerrel” 
védekezhetünk.

Gyógyszerre végül is nem volt szükség, 
hiszen az eső délre elállt, és a programok 
rendben zajlottak a három színpadon.

Folytatás a 8–9. oldalon
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KÖrForgALoM

Épül a körforgalom a Margó Tivadar 
utca és a baross utca kereszteződé-
sében. korszerűbbek lesznek az autó-
buszmegállók, új burkolattal látják el a 
járdákat és a gyalogátkelőhelyeket. a 
forgalmi csomóponthoz igazítva átépítik 
a Margó Tivadar utcai kerékpárutat. a 
szélmalom utca a baross utca irányá-
ban egyirányú lesz, mindkét oldalán 
parkolóhelyekkel. 

induLnAK A ráKÖtésEK

Két év megfeszített munkájának ered-
ményeként elkészült a XvIII. kerületben 
az új csatorna-fővezeték. ennek kö-
szönhetően csaknem 7000 háztartás 
csatlakozhat a központi szennyvízel-
vezető hálózathoz. Megkezdődhetnek 
a házi csatornabekötések, ideje tehát 
körülnézni, hogy milyen lehetőségek 
közül célszerű választani. a városgaz-
da garanciát is vállal a munkájára. 

úJ JátszóhELy

A Csiga-Biga bölcsődében felújított ud-
varon játszhatnak ezentúl a gyerekek. 
a XvIII. kerületi önkormányzat a közel-
jövőben más bölcsődékben is hasonló 
modernizálást hajt végre, egyrészt 
saját anyagi forrásokból, másrészt 
pályázati pénzekből, illetve helyi támo-
gatók segítségével. ennek az udvarnak 
a megvalósítását a hungarocontrol 
pályázata segítette.

hittEL tELvE

A nyáron nyugdíjba vonuló orbán 
kálmán helyett új lelkésze van a 
pestszentimrei református egyházköz-
ségnek hajdú bálint kadosa személyé-
ben, akinek a beiktatása szeptember 
20-án lesz. új a plébánosa a pest-
szentlőrinci Mária szeplőtelen szíve-
főplébániatemplomnak, ahol szabó 
józsef lászló szolgál. ő az albertfalvára 
áthelyezett Gável henrik nyomába lép. 

váLogAssunK!

Remélhetően a következő hétvégéken is 
kegyes marad az időjárás a szabadtéri 
programokhoz, mert bőséges lesz a kí-
nálat ilyenekből. az utánpótlás-akadé-
mia toborzója mellett szeptember 19-
én többek között várostörténeti sétát 
tartanak pestszentimrén, megrendezik 
a kerítéskiállítást is, majd a program-
sorozat október 4-én a hungarikumok 
napjával zárul a bókay-kertben.

3. oldal 5. oldal 12. oldal 3., 14., 16. oldal2. oldal

Sportos 
kerület
több ezren látogattak ki 
az elmúlt hétvégén  
a Bókay-kertben tartott 
5. sportízelítőre.

évről évre többeket vonz 
a kerületi és környékbeli 
sportegyesületek kivonulása, 
amelynek keretében nem 
csupán bemutatókat csodál-
hatunk meg, hanem magunk 
is kipróbálhatjuk a sport-
ágakat, s ha valamelyikhez 
kedvet kapunk, a helyszínen 
egyből jelentkezhetünk is.
a kínálat lenyűgöző volt, 
hiszen az olyan alapsport-
ágak, mint az atlétika és az 
úszás mellett természetesen 
a klasszikus labdajátékok is 
megjelentek, sőt az íjászat-
tól a víváson át a barantáig 
összesen negyven sportág 
szerepelt a műsoron. a 
népszerűsítésben pedig olyan 
példaképek vettek részt, mint 
az olimpiai bajnok, nemzet 
sportolója magyar zoltán, 
a 33-szoros válogatott lab-
darúgó Kiss lászló és nem 
utolsósorban a jelenkor nagy-
sága, az olimpiai bronzérmes 
öttusázó, marosi ádám.  
nagy sátra volt a Városgazda 
utánpótlás akadémiának, 
amely a kerületi utánpótlás-
nevelés zászlóshajója. a már 
meglévő sportágakhoz újabb 
kettő, a futsal és a strand-
labdarúgás csatlakozott a 
közelmúltban. az érdeklődők 
nagy számban jelentkeztek, 
és jelentkezhetnek még, hi-
szen legközelebb szeptember 
19-én a Vilmos endre sport-
centrumban tart bemutatót 
az akadémia.
tavaly az esős idő miatt 
kellett megváltoztatni a 
helyszínt, és a Pestszentimrei 
sportkastélyba menekült 
az ízelítő, ám idén ideális 
sportidő volt, így délután már 
alig lehetett megközelíteni 
egy-egy sátrat.

Bővebben a 14. oldalon 

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

egyre MAgAsABBrA 
száll A kóstoló

A szomorkás idő sem tántorította el a főzőverseny résztvevőit



Városkép p 2015. szeptember 16. XXIV. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Közlekedési felújítások zajlanak a kerületünkben

Puskás AttilA  
 

A munkálatok keretében kor-
szerűbbek lesznek az autó-
buszmegállók, átépítik, és új 
burkolattal látják el a járdákat 
és a gyalogátkelőhelyeket. A 
Szélmalom utcánál középszi-
getes gyalogátkelőt létesítenek, 
az utcában korszerűsítik a 
közvilágítást, és új parkolóhe-
lyeket alakítanak ki.

Több lesz 
a parkolóhely
A forgalmi csomóponthoz iga-
zítva átépítik a Margó Tivadar 
utcai kerékpárutat.

A Szélmalom utca a Baross 
utca irányában egyirányú lesz, 
mindkét oldalán parkolóhe-
lyekkel. 

A körforgalom építése alatt 
a Margó Tivadar utca a Cziffra 
György utca felé – a Szélma-
lom utcától a Tiborc utcáig –, 
a Baross utca pedig a Fiatalság 
utcától a Margó Tivadar utca 

felé egyirányú lesz. Az autó-
sok terelőútként a Kinizsi Pál 
és a Berta Lajos utcát vehetik 
igénybe. A forgalmi rend vál-
tozásairól a kihelyezett tájé-
koztatótáblák adnak bővebb 
információt. 

MódosulT 
buszúTvonal
A tömegközlekedésben több 
autóbuszjáratot érintően ide-
iglenes változásokkal kell 
számolni. A 93-as és a 93A 
jelzésű buszokat egy rövid 
szakaszon a Margó Tivadar – 
Kinizsi Pál – Baross utca út-
vonalra terelik, s átmenetileg 
megállnak a 36, 136E, 236, 
236A, illetve az éjszakai 914-
es járat Fiatalság utcai megál-
lójában.

A teljes beruházás várha-
tóan 2016 februárjáig tart, az 
építkezés első üteméhez kap-
csolódó forgalomkorlátozás-
ok október közepéig lesznek 
érvényben.

�Megkezdődött a körforgalom kiépítése 
a Margó Tivadar utca és a baross utca 
kereszteződésében. a munkát a Fővárosi 

önkormányzat megbízásából a budapesti köz-
lekedési központ végzi. az építkezés nem csak 
a kereszteződés biztonságosabbá tételét foglalja 
magában.

A Margó tivadar utcát a körforgalom építésének idejére egyirányúsították
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BiztonságosaBB 
kereszteződés
Körforgalom épül a Margó Tivadar utcában

A kerület  
országgyűlési képviselője

KucsáK LászLó

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

ingyenes
Jogi tAnácsAdás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
PestszentiMre 

PolgárMesteri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. HunyAdkürti szilviA

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

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

BudAPest Főváros 
korMányHivAtAlA Xviii. 

kerületi HivAtAlA
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12

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

okMányirodák 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,

Cs.: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, K.: 
8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételeivel 
keresse az irodákat:

296-1400
Gyámhivatal:

dr. ternyák Péter lAJos
hivatalvezető

Okmányiroda:
BAier tiBor
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–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. LévAi istván zoLtán

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

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gALgóczy zoLtán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

szArvAs AttiLA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAuEr FErEnc

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

csABAFi róBErt
Fidesz–kdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JózsEF LAJos

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

FEhér gáBor

MszP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEncz istván
demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi zoLtán
Fidesz–kdnP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth zsóFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEL
lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
Fidesz–kdnP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MszP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐszEgi János
Fidesz–kdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnc

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi LászLó
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kdnP
06-20-223-8919 
Minden hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között az Eötvös iskolában.

tóth KáLMán

Fidesz–kdnP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

FELúJítJáK Az AttiLA  
utcánáL LévŐ FELüLJárót
Időszerűvé vált a liszt Ferenc repülőtérre vezető út 
mentén lévő attila utcai gyalogos-felüljáró felújítása. 
a munkálatokat megrendelő bkk zrt. figyelembe vette 
a XvIII. kerületi önkormányzat kérését, hogy a várhatóan 
november közepéig tartó felújítás ideje alatt is próbálják 
megoldani a gyalogosok áthaladását.  
– elsősorban az iskolába járó gyerekekre gondolva 
mindössze négy olyan tanítási nap lesz, amikor nem le-
het átmenni a felüljárón. a lépcsőkarok szerelése miatt a 
jelenlegi tervek szerint két hétig, október 16. és novem-
ber 2. között lesz teljesen lezárva a felüljáró. ez egybe-
esik az iskolai őszi szünettel – tájékoztatott sütő-kreisz 
valentina, az önkormányzat műszaki, építéshatósági és 
környezetvédelmi irodájának beruházási ügyintézője. – 
ezenkívül az építési vállalkozó felajánlotta, hogy a fenti 
időszakban a helyszínen rendelkezésre álló kisbusszal 
fognak segíteni a gyalogosok átszállításában.
a kerületi autósokat érintő hír, hogy folyik a Gilice tér 
új forgalmi rendjének a kiértékelése. a tapasztalatok 
összegzése után dől el, hogy marad-e a tér körüli az 
egyirányú, leginkább a körforgalomhoz hasonló közleke-
dési rend.
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�két év megfeszí-
tett munkájának 
eredményeként 

elkészült a XvIII. ke-
rületben az új csator-
na-fővezeték. ennek 
köszönhetően csak-
nem 7000 háztartás 
csatlakozhat a köz-
ponti szennyvízelveze-
tő hálózathoz. Meg-
kezdődhetnek a házi 
csatornabekötések, 
ideje tehát körülnézni, 
hogy milyen lehető-
ségek közül célszerű 
választani.  

Puskás AttilA   

Előző lapszámunkban arról is 
beszámolhattunk, hogy az ön-
kormányzat közbenjárására az 
eredeti uniós tervekhez képest 
2,5 kilométerrel hosszabb csa-
tornahálózat épül a kerületben, 
ami további 140 családnak nyújt 
komfortosabb életet.

IndulhaT  
a házI beköTés
Az elmúlt két év munkálatai 
évtizedek mulasztását pótolták, 
ugyanakkor megpróbáltatások-
nak tették ki a csatornázással 
érintett utcák lakóit. 

– Az önkormányzat nevé-
ben szeretném megköszönni 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgárainak az építkezés alatt 
tanúsított türelmét, és azt is, 
hogy észrevételeikkel segítet-
ték a munkálatokat – mondta 
Lévai István Zoltán általános 
polgármester-helyettes, hozzá-
téve, hogy reméli, az érintett 
háztartások mielőbb rá tudnak 
csatlakozni a kész fővezeték-há-
lózatra. 

Az alpolgármester arra 
is emlékeztetett, hogy bár a 
szennyvízelvezetéssel kapcso-

latos kötelező helyi közszolgál-
tatásról szóló rendelet szerint 
2015. március 1-jéig fizethettek 
kedvezményes díjat azok az in-
gatlantulajdonosok, akik nem a 
vízfogyasztáson alapuló elszá-
molást választották, a határidőt 

Ughy Attila polgármester kezde-
ményezésére a Fővárosi Közgyű-
lés 2016. március 1-jére módosí-
totta. Ezzel együtt az ingatlanok 
közcsatornára kötésének határ-
ideje is meghosszabbodott jövő 
év márciusáig.

érdeMes
ellenőrIznI
A csatornarákötésekkel kap-
csolatban célszerű szem előtt 
tartani, hogy a Fővárosi Csator-

názási Művekhez (FCSM) akkor 
fordulhatunk az engedélyezési 
folyamat elindítása végett, ha az 
utcánk szerepel a megépült és 
üzembe helyezett csatornaszaka-
szok listáján. Ez megtekinthető a 
www.bpcsatornazas.hu interne-

tes oldal „Ütemezés” menüpont-
jában található utcanévlistában, 
de információ kérhető a 06-80-
205-412-es zöldszámon és az 
info@bpcsatornazas.hu e-mail 
címen is.

Tehát a listában szereplő ut-
cákban már rá lehet kötni a ház-
tartásokat az újonnan épített, 
korszerű szennyvízcsatornára. 
Ennek feltétele az, hogy egy 
megfelelő tervezői jogosultság-
gal rendelkező szakember elké-
szítse a telken belüli házi hálózat 
terveit, amelyet jóváhagyásra be 
kell nyújtani a csatornahálózatot 
üzemeltető FCSM-nek.

kérjünk 
GarancIáT!
A csatornázás folyamán is több-
ször elhangzott már, hogy a 
belső hálózat megtervezésével 
és kiépítésével megfelelő vég-
zettséggel, jogosultsággal és ta-
pasztalattal, kamarai tagsággal 
rendelkező szakembert érdemes 
megbízni. Olyat, aki garanciát 
vállal a munkájáért. A kamarai 
tagokról a Budapesti és Pest Me-
gyei Mérnöki Kamara honlapján 
(www.bpmk.hu) lehet tájéko-
zódni. Érdemes körültekintő-
en választani, mert egy rosszul 
megtervezett vagy megépített 
csatornát újra kell terveztetni és 
építtetni.

ughy Attila polgármester (jobbra) és lévai istván zoltán alpolgármester rendszeresen egyeztet a helyszínen is a csatornázásról

elkészült 
a fővezeték
Végéhez közeledik a csatornázás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

csAtornABEKÖtési 
AKció!
a házi csatornabeköté-
sek lakossági kiadása-
inak csökkentésére a 
városgazda XvIII. kerület 
nonprofit zrt. júniusban 
ismét elindította 10 szá-
zalékos akcióját, amely 
szeptember 30-ig tart. a 
csatornabekötést kizáró-
lag az ingatlan tulajdono-
sa rendelheti meg. 

CSATORNA

TART MÉG AZ AKCIÓNK!

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállalja.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA 
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

Az akció időtartama:  2015. június 1. – 2015. szeptember 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22, 06-1-297-0799 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

A kivitelezési szolgáltatás megrendelése és 30000 Ft készpénz 
előleg befizetése a Társaság pénztárában az akció időtartama alatt

10%

Az akcióban való 
részvétel feltételei:

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL
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Szülinap
Egyéves születésnapját ünnepelte au-
gusztusban a Lőrinci Kertelő közösségi 
kert. Az Agora Lokálpatrióta Egyesület 
és a Kertelő az ebből az alkalomból 
tartott összejövetelen bemutatta a 35 
önálló veteményest és a közös fűszer-
kertet.

A Kézműves utcánál lévő közösségi kert a 2013-
as Tér-Köz pályázat finanszírozásával, valamint 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
tának támogatásával valósult meg. A terveket 
Illyés Zsuzsanna és Vágvölgyi Erika okleveles 
táj- és kertépítészmérnök készítette. Utóbbi a 
kert vezetőjeként örömmel számolt be az első év 
tapasztalatairól.

– Az összesen 35, egyenként 10 négyzetmé-
teres ágyásban többnyire egynyári növénye-
ket termesztenek a bérlők. A leggyakoribbak a 
napi fogyasztású zöldségfélék, a paradicsom, a 
paprika, a répa, a bab, a borsó, a karalábé és a 
tökfélék. Többen próbálkoztak eper ültetésével, 
de termett itt dinnye és kukorica is – mondta 
Vágvölgyi Erika.

A termés mennyisége is megfelelőnek tűnik, 
a kertészkedők elmondása szerint a különböző 
zöldségfélékből bőven jut a konyhára, sokan 
ezeket már nem a piacon szerzik be. 

– Az első esztendő a tapasztalatszerzés éve 
volt. Kiderült, hogy miből mennyit érdemes ter-
meszteni. Paradicsomból például bőven jutott 
befőzésre, a fölösleget pedig egymás között el-
cserélték a tulajdonosok – tette hozzá Vágvölgyi 
Erika.

Az egyéni ágyásokon kívül van egy közös 
fűszerkert is, amely a biológiai védekezésben és 
a növények beporzásában is segít, mivel vonzza 
az ezt végző rovarokat. A kertben a vegyszeres 
permetezés nem engedélyezett, a biológiai véde-
kezésen van a hangsúly. Ennek elősegítésére ké-
szül el hamarosan a „rovarhotel”, a madáretető 
és -itató is. 

A kert egyre népszerűbb, a bérlőjelöltek vá-
rólistája hosszú. Egyre nagyobb az igény továb-
bi kertek kialakítására is. A Lakatos-lakótele-
pen ezért egy második közösségi kert építését is 
tervbe vették, az Építő utca környékén, és már 
erre is sokan jelentkeztek.

Ê P. A.

Nyitás előtt 
a kormányablak 
A tervek szerint október közepén nyílik 
meg Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a 
kormányablak. 

Az ügyfeleket az Üllői út 445. alatti egykori 
DM-üzlet felújított helyiségében várja majd a 
XVIII. kerület Kormányhivatalának egyablakos 
rendszerű, integrált ügyfélkiszolgáló egysége. 
A kényelmes, tágas irodába akadálymentesen 
lehet bejutni, s a gördülékeny ügyintézést szol-
gáló sorszámhúzó automatával együtt minden 
jelenkori elvárásnak megfelel.

Az első kormányablakok 2011-ben kezdtek 
működni. Az egyablakos ügyintézési rendszer 
célja az, hogy mindenki a lakóhelyéhez legkö-
zelebb vagy bármely, számára a legkönnyebben 
elérhető kormányablakban munkaidőn kívül is 
tudja intézni a hivatalos ügyeit. Ennek megfele-
lően az új hivatalban is számos – többek között 
személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői enge-
déllyel gépjárművek papírjaival kapcsolatos – 
ügytípus lesz elintézhető.

Ê P. A.

Izgalmasabb  
a bp18.hu!
Megreformált kerületi információs és 
hírportállal találkozhatnak szeptember 
közepe után azok, akik az interneten 
szeretnének tájékozódni a hivatalos 
ügyekről vagy éppen a helyi kulturális 
és sporteseményekről.

A www.bp18.hu jelen formájában ötödik éve 
szolgálja Pestszentlőrinc-Pestszentimre pol-
gárainak gyors és pontos tájékoztatását. Eljött 
az idő, hogy a felhasználói és a szerkesztői ta-
pasztalatok alapján még korszerűbbé és inno-
vatívabbá váljon a jól ismert és sokat látogatott 
honlap. 

A legfontosabb változás az, hogy a megrefor-
mált webes felületen a hivatali tájékoztatás áll a 
középpontban, hogy a látogató minél könnyeb-
ben találjon rá a számára fontos információkra. 

Ezt segíti a letisztultabb és egységesebb me-
nürendszer, a korábbinál áttekinthetőbb oldal-
kép. Természetesen az olvasók ezentúl is bőven 
találnak majd szöveges híranyagot és videókat, 
amelyek a helyi kulturális, civil és közélet ese-
ményeiről tudósítanak.

Tehát olvassák továbbra is a bp18.hu portált, 
amely gyors, könnyen hozzáférhető és napra-
kész!

Ê (kgy)

Búcsú Kis 
Károlynétól

S z o m o r ú -
an tudatjuk 
m i n d a z o k-
kal, akik 
ismerték és 
s z e r e t t é k , 
hogy Kiss 
K á r o l y n é 
(Kati néni) 
örökre itt 
hagyott min-
ket. Kerü-
letünk több 

iskolájában is tanított, mindenütt becsül-
ték, szerették, de saját bevallása szerint 
második otthona a Kondor Béla Általá-
nos Iskola volt.
A nagy generáció egyik utolsó tagjaként 
lelkiismeretesen dolgozott. Imádott taní-
tani, vérbeli pedagógus volt, aki megjele-
nésével, viselkedésével, karakán jellemével 
példaként állt tanítványai, kollégái előtt. 
Meghallgatott mindenkit, és tanácsot 
adott, ha kérték. Tapintattal, nagy szere-
tettel nevelte az ifjabb tanárnemzedéket 
is. Soha nem féltette a tudását, a tapaszta-
latait szívesen osztotta meg másokkal. 
Ízes beregi beszéde most is a fülünk-
ben cseng. Tartása, erős hite tiszteletet 
ébresztett mindenkiben. 
Őrizzük az emlékét!
A végső búcsú helye: Rákoskeresztúri új 
köztemető, 53-as szóróparcella
Ideje: 2015. szeptember 25-én 14 órakor

Elhunyt 
az óvónő

S z o m o r ú 
szívvel tu-
datjuk, hogy 
a sokak ál-
tal megbe-
csült és tisz-
telt Fejesné  
Bodó Ilona, 
a Mocorgó 
Óvoda óvó-
nője türe-
lemmel viselt 
betegség után 

2015. augusztus 14-én, életének 54. évé-
ben eltávozott közülünk.
Fejesné Bodó Ilona 1961. október 8-án 
született Szamosszegen. Érettségi után 
Budapestre költözött, első munkahelye, 
1980-tól, a Balassa Óvoda volt. Munkája 
mellett szerezte meg az óvodapedagógusi 
diplomát. A Balassa megszűnése után a 
Petőfi utcai óvodában dolgozott haláláig. 
Szeretet és tisztelet övezte a gyermekek, 
a szülők és a munkatársai részéről egy-
aránt. Az önkormányzat Fejesné Bodó 
Ilonát saját halottjának tekinti.

Minőség az oktatásban
Megújult informatikai termekkel kezdte a tanévet a felnőttek gimnáziuma. A mo-
dernebb berendezés és technikai eszközök megkönnyítik a tanórákat.

A nyár folyamán, míg a diákok pihentek, az önkor-
mányzat döntése alapján a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. munkatársai a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Felnőttek Gimnáziuma és 
Továbbképző Központjában felújítási munkálato-
kat végeztek. Az intézményben két új informatikai 
termet alakítottak ki, ahova új számítástechnikai 
eszközöket és korszerű, rugalmasan változtatható 
és mozgatható berendezést telepítettek. A terme-
ket szeptember 5-én ünnepélyes keretek között 
Galgóczy Zoltán alpolgármester és Banyár László, a 
Városgazda Zrt. vezérigazgatója adta át.

– Számunkra ez a fejlesztés jelentős, minőségi 
ugrást jelent az oktatásban – mondta Grünvald 
Mária, az intézmény vezetője. – Olyan komplett 
szolgáltatást kaptunk, amely a kialakításon és a 

telepítésen túl a gépek karbantartását is magában 
foglalja. A diákok ezentúl két teremben a szak-
órákon is használhatják a számítógépeket, és 
mostantól a levelező távoktatásban részt vevők is 
gyorsabban oldhatják meg a feladataikat. 

Az újonnan kialakított nagy teljesítményű 
szerveren egyszerre több operációs rendszer is 
futhat, így a diákok gyorsan és egyszerűbben sa-
játíthatják el a legújabb operációs rendszerek és 
felhasználói szoftverek használatát, ami elenged-
hetetlen ahhoz, hogy beilleszkedjenek a munka 
világába. Az önkormányzat és a Városgazda re-
méli, hogy a számítástechnikai eszközök korsze-
rűsítése és a felújítások a későbbiekben több isko-
lában is folytatódhatnak.

Ê cs. M.

A közösségnek szépül a Büdi-tó
szabadidős programokkal teli jövőt képzel el a megújuló Büdi-tó környékén torma 
Beáta. A körzet önkormányzati képviselője úgy véli, hogy a tó a felújítása után a 
környéken élők kedvelt találkozó- és pihenőhelye lesz.

– Ez részben már most is így van, hiszen az eddig 
kitisztított tórész, a friss vízfelület és partszakasz 
a padokkal és a futópályával egyre inkább bené-
pesedik – mutatott rá Torma Beáta. – A célom az, 
hogy a másik tó felújítása után még több szolgálta-
tást tudjon nyújtani a pihenőpark. A területen bő-
ven lesz hely és lehetőség számos közösségi prog-
ram szervezésére, ezért szeretném, ha minél több 
ilyennek adna otthont a Büdi-tó és környéke.

A képviselő asszony azt is szeretné, ha torna-
pálya és egy olyan tanösvény is készülne, ahol a 

park állat- és növényvilágával lehetne megismer-
kedni. 

A Kispesti Hőerőmű melletti pihenőparkban 
lévő két tó egyikének a kitisztítása tavaly kez-
dődött el, és idén tavaszra a part jelentős szaka-
szát parkosították, magát a tavat pedig teljesen 
megtisztították és kikotorták. A tervek szerint a  
vízfelület körüli futópálya is bővülni fog, teljesen 
kiépül a közvilágítás, és a füvesítésnek köszönhe-
tően bőven lesz hely piknikezésre, játékra is.

Ê P. A.



Városkép p 2015. szeptember 16. XXIV. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

5KözéletTöbb bölcsődében is megújul a játszóudvar

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� a pestszentlőrinci 
csiga-biga bölcsődé-
ben felújított udvaron 

játszhatnak ezentúl a gyere-
kek. a XvIII. kerületi önkor-
mányzat a közeljövőben más 
bölcsődékben is hasonló 
modernizálást hajt végre, 
egyrészt saját anyagi forrá-
sokból, másrészt pályázati 
pénzekből, illetve helyi tá-
mogatók segítségével. ez az 
udvar a hungarocontrol lé-
giforgalmi szolgálat zrt. által 
kiírt pályázaton nyert pénzből 
és önkormányzati önerőből 
készült el.

Puskás AttilA    

A Csiga-Biga 
bölcsőde udva-
rának átadásakor 
Dömötör István 
a lpolgármester 
úgy fogalmazott, 
hogy az ember-
nek felnőttként 
is kedve volna le-
heveredni a szép 
zöld gyepre s él-
vezni a szép időt 
és a kis udvar 
hangulatát.

helyI seGíTséGGel
Az alpolgármester szerint azzal, hogy sze-
mélyesen látogat el az óvodákba, bölcsődék-
be, sikerült egy új szemléletet meghonosíta-
nia, hiszen így első kézből tud tájékozódni 
arról, hogy hol mire van szükség.

– Jó néhány intézményben láttam olyan 
udvart, amelyet ugyan füvesnek neveznek, 
de jóindulattal sem mondható olyan hely-
nek, ahol a kicsik önfeledten játszhatnak – 
mutatott rá Dömötör István. – Éppen ezért 
az önkormányzat elindított egy programot 
azzal a céllal, hogy ezeket az udvarokat fel-
újítsa. Egy kerület vezetésének ugyanakkor 
végesek az anyagi lehetőségei, de ilyenkor 
színre lépnek az olyan helyi támogatók, eb-
ben az esetben a HungaroControl, amelyek 
segítségével megvalósulhat egy-egy ilyen 
beruházás. Örülök annak, hogy a kerüle-
tünkben akadnak a hasonló helyzetekben 
segítséget nyújtó cégek, vállalkozók.

MeGFelelő
körülMények
Az udvarfelújítás során olyan nehézségekkel 
is meg kellett küzdeni, mint a régi, sóderes 
talajréteg cseréje.

– Ez elengedhetetlen volt ahhoz, hogy 
egy év múlva is ugyanez a gyönyörű zöld fű 
fogadja a gyerekeket, ne pedig egy kopár te-
rület – tette hozzá az alpolgármester.

Az udvar avatásán részt vett Kucsák 
László országgyűlési képviselő is, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy a bölcsődések jól fogják 
érezni magukat az új játszóhelyen.

– Ki kell emelnem, hogy az egy lakosra 
jutó bölcsődei férőhelyek számát és az el-
látást tekintve a XVIII. kerület az országos 
átlag fölött áll. Öröm az is, hogy ezek a fé-
rőhelyek, illetve a bölcsődei körülmények 
lépésről lépésre bővülnek, illetve fejlődnek. 
Fontos, hogy nagy gondot fordítunk a ki-
csikre, figyelünk rájuk, hiszen ők jelentik 
a jövőt, és továbbra is azon leszünk, hogy 
megfelelő, kellemes helyeken tudják tölteni 
a mindennapjaikat.

MEgúJuLó udvAroK
A csiga-Biga bölcsődét 
követően a tervek szerint 
október folyamán a Bambi 
bölcsőde játszóudvara 
is felfrissül. A közeljövő-
ben pedig KEoP-pályázat 
segítségével a Lakatos-
lakótelepen lévő csibekas 
bölcsőde udvara újulhat 
meg. 

FELHÍVÁS 
az üzemKÉptelen járművüKet Közterületen 

tároló gÉpKocsI-tulajdonosoKhoz

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentirme 
közigazgatási területén – a Polgármesteri Hivatal Közigazgatá-
si és Hatósági Irodája Közterület-felügyeletének nyilvántartása 
alapján – aránytalanul megnőtt a közterületen jogosulatlanul 
tárolt gépjárművek száma. Ezek célpontot nyújthatnak az au-
tófeltörések elkövetőinek, a rongálóknak is, vagyis nemcsak a 
környezetünk és a közterület rendjét zavarják, hanem bűncse-
lekmények és szabálysértések elkövetésére is alkalmat adnak. Az 
üzemképtelen gépjárművek közterületen való jogosulatlan táro-
lásának visszaszorítása érdekében a Közterület-felügyeleti cso-
port intenzív ellenőrzésbe kezdett.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Fővárosi Közgyűlés 
Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várako-
zás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és 
az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.). sz. rendelete 49. §-a  alapján az üzemképtelen 
járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül – a (2) be-
kezdésben foglalt kivétellel – nem tárolhatók közterületen. A 
gépjármű üzemben tartója az üzemképtelenné vált járművet sa-
ját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről. 
Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás 
nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tá-
rolni. A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben 
tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a közterület- használat rendjével és engedélyezésével 
kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) önkormányzati 
rendelete 3. §-a alapján a közterületet rendeltetésének megfelelő 
célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használ-
hatja oly módon, hogy az mások hasonló célú jogait nem csor-
bíthatja. A közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tu-
lajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást igazoló határozat 
szükséges.
Az önkormányzati rendelet, figyelemmel az 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra, 
meghatározza, hogy a közlekedésben való részvétel feltételeivel 
nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek 
elhelyezése, tárolása közterület-használati hozzájárulás nélkül 
főútvonalon tilos. A rendelet értelmében mellékútvonalon közte-
rület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 10 napig, hozzájá-
rulással pedig legfeljebb 90 napig lehet tárolni azokat.
A közúti közlekedés biztonságának és zavartalanságának meg-
teremtése érdekében kérem, hogy minden gépjármű-tulajdonos 
vagy üzemben tartó ellenőrizze gépjárműve forgalmi engedé-
lyének az érvényességét, illetve a jármű műszaki állapotát.  A 
jogosulatlanul elhelyezett személygépjárművek tulajdonosát, 
üzemben tartóját levélben értesíti a Közigazgatási és Hatósági 
Iroda Közterület-felügyeleti csoportja. Amennyiben a gépjár-
mű a felszólítás kézhezvétele után is jogosulatlanul közterületen 
található, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 59. §-ában foglaltak alapján a Köz-
terület-felügyelet a gépjárművet az üzemben tartó költségére el-
szállítja. 
Kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy üzemképtelennek mi-
nősülő gépjárművük közterületen való tárolását mielőbb 
szüntessék meg, mert ennek elmaradása esetén a közterü-
letek rendezettsége érdekében intézkedni fogunk a jármű 
elszállításáról, melynek költségei az üzemben tartót fogják 
terhelni. 
Azok a gépjármű-tulajdonosok, akiknek a gépkocsiját a fenti-
ek alapján már elszállították, a bp18.hu honlapon tájékozód-
hatnak. Személyesen és telefonon a Közigazgatási és Hatósá-
gi Iroda Közterület-felügyeleti csoportja (Kondor Béla sétány 
1., tel.: 294-1011) nyújt tájékoztatást.

Együttműködésüket ezúton is köszönöm:
dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Elhunyt Brenner Jánosné
életének 88. évében elhunyt dr. Brenner Jánosné Becker zsuzsanna okleveles építészmérnök, aki többek 
között a Lakatos úti lakótelep egyik tervezője volt.

Egy-egy család a harmonikus, szeretetben gazdag életével csodákra képes. A Brenner családra mindez halmozottan igaz. Talán a 
sors hozta úgy, hogy férj és feleség azonos hivatást választva építészmérnökként alkotott maradandót sok-sok ember örömére. Kerü-
letünk is gazdagodott az akkori korra nem jellemző „családi vállalkozás” nemes alkotásával, a Lakatos úti lakóteleppel.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a XVIII. kerület első modern lakótelepéről szól a történet. Dr. Brenner János tervei alapján épült, s a 
tervezésért 1964-ben Ybl-díjjal jutalmazták az építészt. 
A tervezés folytatásában a hölgyekre jellemző szépérzék és praktikusság tette még élhetőbbé a lakótelepet. Az építésznő érzékenyen 
és gyorsan reagált egy-egy olyan alapvető lakossági elvárásra, mint például az iskola megépítésének szükségszerűsége. A Lakatos 
úti általános iskola, amely 1999-ben Eötvös Loránd fizikus nevét vette fel, az idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A bölcs 
tervezői előrelátást mi sem bizonyítja jobban, mint hogy öt évtized elteltével is funkcionális, „testreszabott”, modern oktatási intéz-
ménynek számít. 
Dr. Brenner Jánosné, a Lakatos úti lakótelep típusterveinek adaptálásával, az Üllői úttal párhuzamos magas épület, az általános isko-
la tervezésével és nem utolsósorban a mindennapok közösségi életét segítő tágas zöldterületek beillesztésével szakmailag felkínálta a 
„Lakatoson” élőknek a lokálpatriotizmust és lakóhelyük ismerten nagy szeretetét. 

Ê gönczöl

www.válasz.hu
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Csöppnyi 
játékvilág 
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Új játszóhelyet kaptak a Csiga-Biga bölcsisei

A gyerekek önfeledten vették birtokba az új játszóudvart
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6 A lakótelepek rehabilitációja elsőbbséget élvez az Európai UnióbanKözélet

�az egész euró-
pán végigsöprő 
gazdasági vál-

ságban az európai 
unió prioritásként 
kezeli a leszakadó vá-
rosrészek, különösen 
a lakótelepek rehabi-
litációjának kérdését. 
az eu urbacT elne-
vezésű  programjának 
egyik fontos  célja a 
fenntartható lakótele-
pek kialakítása a szo-
ciális kohézió erősíté-
sével, a zöldterületek 
megteremtésével,  va-
lamint a szegénység 
elleni küzdelemmel. 

A gazdasági válság 2008. évi 
kirobbanása óta egyre nyilván-
valóbbá válik, hogy nemcsak 
nálunk, de szerte Európában  a 
lakótelepeken élők egyre na-
gyobb része kerül a társadalom 
perifériájára. Nehéz gazdasági 
és szociális helyzetük miatt egy-
re nehezebbé válik számukra a 
számlák vagy a lakbér kifizeté-
se. Eladósodásuk következmé-
nyeként az adott lakókörnyezet 
„rabjává” válnak. Ezen is igye-
kezett segíteni  a 2011-ben meg-
hirdetett URBACT II program, 
amely számos projektet támoga-
tott. Ezek egyike „A leszakadó 
városrészek regenerációja és sze-
génységellenes küzdelem” című 
volt. 

javíTanI az 
éleTMInőséGeT
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a képviselő-tes-
tület döntése alapján a Havan-
na-lakótelepen lakók életminő-

ségének javítására nyújtotta be 
a pályázatát vezető partnerként, 
tíz európai várossal együttmű-
ködve. A pályázat sikeres volt. 
A RE-Block elnevezésű projekt 
idén áprilisban igen szép sikerrel 
fejeződött be, ezért joggal  re-
mélhető, hogy az önkormányzat 
a győzelem  esélyével   indul az 
újabb, 2014 decemberében kiírt 
URBACT III program  Urban 
Green Labs  elnevezésű pályá-
zatán. 

Ezzel a projekttel az önkor-
mányzatnak az a célja, hogy a 
lakosság ösztönzésével, aktivi-
tásának felkeltésével  megvaló-
suljon  a kerületben található 
közösségi terek optimális, mul-
tifunkcionális hasznosítása. A 
program megalkotói olyan kö-
zösségi terek kialakításán törik 
a fejüket, amelyek az aktívan 
együtt töltött szabadidővel, a 

kulturális és sportrendezvé-
nyekkel csökkentik az emberek 
egymással szembeni bizalmat-
lanságát, hozzájárulva ezzel  a 
közösségi összefogás erősítés-
hez.  

Európa már évszázadok óta 
ismeri a helyi közösségekben 
rejlő erőt, az EU azonban in-
tézményesen csak most kezdte 
támogatni az erre irányuló kez-
deményezéseket. Első ránézésre 
nem is gondolnánk, mi mindent 
képes egy jól szervezett közösség 
tenni saját életminőségének ja-
vítása érdekében. Például Nagy-
Britanniában már szép sikerrel 
működnek az úgynevezett Eco 
Teamek. Az ötlet igen egyszerű. 
Egy helyi közösség úgy dönt, 
hogy a tagjai segítséget nyúj-
tanak egymásnak, majd meg-
határozzák, hogy milyen közös 
akciókat kívánnak végrehajtani 

5-6 hónap alatt. Utána együtt 
minősítik, hogy egy-egy ak-
ció mennyire volt sikeres, majd 
ugyancsak együtt ünneplik meg 
az elért eredményeket. 

Takarékos 
MeGoldások
A legrégebben működő angol 
Eco Team kiváló eredménnyel 
büszkélkedhet: a közösség tagja-
inál 7 százalékkal mérséklődött 
a gáz-, 15 százalékkal a vízfo-
gyasztás, nagymértékben csök-
kent a szemét mennyisége, nőtt 
az újrahasznosítható hulladék, 
és 17 százalékkal lett kisebb a 
szén-dioxid-kibocsátás. Érde-
mes lenne tehát ezt a példát kö-
vetni, a kerületben is igen nagy 
szükség volna hasonló kezde-
ményezésre.

A segítségnyújtásnak ren-

geteg formája lehet, vásárlókö-
zösségek alakulhatnának, helyi 
cserekereskedelmi csoportok 
jöhetnének létre például ru-
ha-cserekereskedelemre. En-
nek elősegítésére megjelenhet 
az itt felhasználható „helyi 
pénz”, kialakulhat a használt-
ruha-üzletek, az adománybol-
tok hálózata. Magasabb szinten 
mikrovállalkozások, közösségi 
vállalatok, bankok jöhetnének 
létre, valamint a mindezt támo-
gató informatikai alkalmazá-
sok.    

közösséGI 
kerTek
Ezen túlmenően az önkormány-
zat a projekt segítségével erő-
síteni szeretné az úgynevezett 
ökolokalizmust a kerületben, 
ahol remek lehetőség kínálkozik 

például a közösségi kertek kiala-
kítására. Az itt megtermelt zöld-
ség eljuthatna a helyi termékek 
piacára, s a befolyó összeggel a 
projektben részt vevő családok 
járnának jól.

A helyi közösség által tá-
mogatható mezőgazdasági te-
vékenységre számos példát 
tartalmaz a projekt, a városi 
gazdálkodástól a kertmegosz-
táson át a komposztálási prog-
ramokig, az élelmiszer-szövet-
kezetek létrehozataláig. Ezek a 
tervek azonban nem valósul-
hatnak meg önszerveződő cso-
portok,  civil szervezetek, vagyis 
helyi összefogás nélkül.

 Ê Barcs endre 
 
száz ÖtLEt
Az urban green Labs 
projektre  az önkor-
mányzat ismét vezető 
partnerként, egyelőre 
a szlovén Maribor, 
a lengyel Lublin, a 
román galaţi, a hol-
land heerlen és az 
olasz Padova városával 
közösen nyújtotta be a 
pályázatát, de győze-
lem esetén növekedni 
fog a programban részt 
vevő városok száma. 
A verseny igen éles, 
eddig közel száz terv 
érkezett be az urBAct 
irányítótestületéhez. 
Minden remény meg-
van azonban arra, 
hogy az önkormányzat 
pályázata a győzte-
sek között lesz, és az 
elképzelés megvaló-
sítására három évre 
megkapja a kerület a 
támogatást az urBAct 
programtól.

élhetőBB lakótelepek, 
erősödő közösségek
Az elszegényedés megakadályozása, a több zöldterület megteremtése is segít

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

kérdőÍv A kerékPározásról
A kérdőív célja, hogy felmérje és megismerje a lakosság kerékpáros szokásait, a fejlesztés igényeit. A kitöltött 
kérdőíveket 2015. október 16-ig várjuk a kerekpar@bp18.hu e-mail címen vagy a Polgármesteri Hivatal (1184 Bp., 
Üllői út 400.) portáján elhelyezett gyűjtődobozban, illetve online kitöltésre van lehetőség a www.bp18.hu oldalon.

1. Milyen gyAkrAn közlekedik kerékPárrAl? (Csak egy válasz adható meg.)

 naponta, időjárástól függetlenül  hetente  alkalmanként

 naponta, időjárástól függően   havonta  nem közlekedik kerékpárral

2. Milyen céllAl közlekedik kerékPárrAl?

 munkahelyre járás    szabadidő, kirándulás

 iskolába járás    vásárlás, ügyintézés

 sport     egyéb: ……………………………………………

3. A kerületen Belül Milyen útvonAlAkon szokott kerékPárrAl közlekedni? …………………………
…………………................................................................................................................................................................................

4. kérJük, értékelJe BudAPest Xviii. kerületBen A kerékPáros közlekedés Feltételeit, 
inFrAstruktúráJát. (1-nem megfelelő, …5-nagyon jó) (Csak egy válasz adható meg.)

 5        4        3        2       1 

5. HovA JAvAsolnA A kerületBen továBBi kerékPárutAt? .....................................................................................

……………………………………………........................................................................................................................................

6. Hol Helyezne el kerületünkBen kerékPártárolókAt? ......................................................................................

Kérjük, adja meg lakóhelye irányítószámát: 
7. HAllott-e Már Az önkorMányzAt „lendületBe Hozzuk!” - ingyenes lAkossági sPortProgrAM 

keretéBen szervezett kerékPártúrákról?   igen   nem

8. AMennyiBen válAszA igen, HonnAn értesült A ProgrAMról? (Csak egy válasz adható meg.)

 Városkép újság  www.bp18.hu honlap  TV18  ismerős   hírlevél 

  egyéb: ...................................................                                                                            Köszönjük válaszát!

(Az előző számban megjelent anyag 
folytatása)

p 22. A testület 20 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat háromoldalú szerződést köt 
a helyettesítő háziorvosi szolgálat ellá-
tására az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi Szolgálta-
tó Nonprofit Közhasznú Kft-vel és az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, s 
felhatalmazta a polgármestert a szerző-
dés aláírására.
A képviselők 20 igen szavazattal egy-
behangzóan hozzájárultak ahhoz, hogy 
az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő szerződés tartama alatt az Or-
szágos Tisztifőorvosi Hivatal a kft-nek 
utalja át az OEP-finanszírozás havi ösz-
szegét.
p 23–26. A testület zárt ülésen határo-
zott az Üllői út melletti, 147015, 147016, 
147017 helyrajzi számú ingatlanok hasz-
nosításáról; háromoldalú megállapodás 
kötéséről Délegyháza Község Önkor-
mányzatával és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-vel; a Borostyán 
Szociális Szolgálat magasabb vezetői 
megbízásáról; a fellebbezéssel megtá-
madott I. fokú szociális segélyhatároza-
tok elbírálásáról. 
p 27. A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag Kerti Tímeát bízta meg a  
Bóbita, Mezeiné Bakóczay Hedviget a 
Napraforgó, Buzsákiné Király Klárát a 
Nyitnikék és Herpainé Ábrányi Dórát 
a Zöld Liget óvoda vezetésével. 

A megbízatásuk határozott idejű, 2015. 
augusztus 1-jétől 2020. július 31-ig tart, 
az intézményvezetői pótlék a 2011. évi 
CXC. törvény 8. sz. mellékletében meg-
határozottak szerint 75 ezer forint. 
p 28. A Beszámoló az otthoni ügyinté-
zés bevezetési lehetőségének vizsgála-
táról című napirendi pontban a képvi-
selők nem hoztak határozatot. 
p 29. A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással elfogadta a 
beszámolót a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi határozatok végrehajtásáról. 
A testület, 15 igen szavazattal és 4 tar-
tózkodással, a III. fejezetben szereplő 
határozatok végrehajtásának határide-
jét 2015. december 31-ig, a 255/2015. 
(V. 19.) sz. határozatét 2016. június 30-
ig hosszabbította meg.
A képviselő-testület  15 igen szavazat 
és 4 tartózkodás mellett a IV. fejezet-
ben szereplő: 369/2014. (VI.26.) sz.  (a 
138/2015.(II. 24.) sz. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi.

tájÉKoztatóK,
BejelentÉseK
Tájékoztató a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrei Polgármesteri Hivatal fő-
építészi csoportjának 2014. évben vég-
zett tevékenységről.
Tájékoztató az elővásárlási joggal érin-
tett lakások elidegenítése tárgyában 
hozott 2015. I. félévi döntésekről.
A képviselő-testület a napirendi pont-
ban nem hozott határozatot.

A háziorvosi szolgálatról
Az önkormányzat képviselő-testületének 2015. június 30-i ülésén 
született rendeletek, határozatok.
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Hatodik 
kerítéskiállítás 
újra utcára vonul a művészet szep-
tember 26-án. A pestszentlőrinci 
kerítéskiállítás díszvendégei ezúttal a 
vi. kerületi képzőművészek lesznek.

A kerítések nemcsak elválasztanak, hanem ösz-
sze is köthetik az embereket – vallja Nádasdi 
Mihály szobrászművész, a Fehéren Feketén Ga-
léria vezetője, a pestszentlőrinci kerítéskiállítás 
ötletgazdája, akinek a kijelentésével, ha máshol 
talán nem is, de szeptember végén a Teleki utcá-
ban járva biztosan egyetértünk. Itt rendezik meg 
ugyanis évek óta azt a különleges utcai tárlatot, 
amelyre nemcsak kerületi művészek hozzák el az 
aktuális témához kapcsolódó alkotásaikat, ha-
nem a főváros más részeiből is érkeznek kiállítók, 
hogy egy napra a kerítésekre akasztott művekkel 
mutassák meg: a képzőművészet ma is tud friss 
lenni, képes meglepetést szerezni, és csak egy 
karnyújtásnyira van a mindennapoktól.

Az idei kiállítás Kondenz címmel reggel 9 
órától este 8 óráig várja majd a látogatókat. A 
hatodik alkalommal megrendezett eseményen a 
fiatal helyi művészekből álló Kondenz csoport 
mellett kiemelt vendégként a VI. kerületi művé-
szek is képviseltetik magukat. Ezen a rendezvé-
nyen a jó hangulat garantált, hiszen a kötetlen 
beszélgetések mellett a galériában színvonalas 
előadások és zenei programok lesznek, míg a 
kertben még a bográcsot is tűzre akasztják.

Ê csernai

Traktortól a 
szőlőkombájnig
szüreti klubnapot tartott szeptember 
2-án a hofherr-dutra Emléktársaság az 
új tündérkert étteremben. A rendez-
vény összehozta a régi hofherr-vöcsi 
egykori munkatársait és az emléktár-
sasággal szimpatizáló érdeklődőket.

A Gyöngyvirág utcai gesztenyefák árnyékában 
álló egykori Hofherr-villa ma egy szépen felújí-
tott étteremnek ad otthont. Az Új Tündérkert 
Étterem Nosztalgia Kávéház és Cukrászdát 
azonban nem csak a kulináris élvezetek ked-
velői ismerik, hiszen a létesítmény mind a mai 
napig Hofherr-emlékhelyül is szolgál. Ennek 
köszönhetően idén hetedik alkalommal ren-
dezték meg itt a Hofherr-Dutra Emléktársaság 
szüreti klubnapját.

A mulatság a hagyományoknak megfelelően 
a szőlőmust korabeli eszközökkel történő pré-
selésével kezdődött, amit aztán a résztvevők 
szüreti pálinka és bor kíséretében fogyasztottak 
el. A rendezvény a régmúlt idők szüreteit idézte, 
amikor a gépesített betakarítás még nem szo-
rította háttérbe az esemény ünnepi, közösségi 
jellegét. Az összejövetelen a kellemes társalgás 
mellett finom vacsorát is felszolgáltak a közel 
80 fős vendégseregnek. Az est végül élőzenés 
tánccal, emelkedett hangulatban zárult, ezzel is 
tovább népszerűsítve a Hofherr-Dutra Emlék-
társaságot és színvonalas rendezvényeit.

Ê cs. M.

Őszi szűrőnapok 
  

idén ősszel ismét lesznek térítésmen-
tes lakossági szűrések a zsebők zoltán 
és a Pintér Kálmán szakrendelőben. Az 
egészségügyi szakemberek várják az 
érdeklődőket, különösen az aktív korú 
lakosokat, akik hét közben nem tudnak 
részt venni a szűrővizsgálatokon, de 
fontos számukra az egészségük meg-
őrzése. 

A szűrőnapokon több szakterületet átfogó vizs-
gálatokon lehet részt venni néhány óra alatt.
helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Időpont: 2015. szeptember 19. (szombat) 7–13 
óráig 
szűrések: nőgyógyászat
urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, a 
külső genitáliák vizsgálata)
tüdőszűrés
fül-orr-gégészet
további időpontok és vizsgálatok: Október 
17-én: hasi ultrahang, laboratórium (vércu-
kor- és koleszterinszint-mérés), nőgyógyászat, 
bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások 
szűrése). November 21-én: kardiológia, hasi ult-
rahang, nőgyógyászat, szemészet.
A szűrővizsgálatokon való részvétel nem helyet-
tesíti a már megállapított betegség miatt szük-
séges kontrollvizsgálatot, hanem az új megbete-
gedések diagnosztizálására szolgál.

A szűrőnapokon a részvétel ingyenes!

A melldaganat 
gyógyítható
Az idejében felismert melldaganat gyó-
gyítható! A korai felismerés eszköze a 
mammográfiás szűrővizsgálat.

Azok a XVIII. kerületben élő 45–65 éves nők, 
akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják őket a HT Medical 
Centerben (1173 Budapest, Pesti út 177., tel.: 
253-6195) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrő-
vizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály
Tel.: 465-3823
A lehetőség 2015 szeptembere és novembere 
között adott!                       

Felvidéken jártak
Még egy családi ünnepre is megin-
vitálták ismeretlenül az üde színfolt 
Egyesület tagjait, akik a tartozunk – 
Összetartozunk sorozat keretében a 
Felvidékre látogattak el.

Régi tervét valósította meg az Üde Színfolt 
Egyesület azzal, hogy augusztus 1–5. között a 
Felvidékre szervezett kirándulást. A civil szer-
vezet évekkel ezelőtt indította el Tartozunk – 
Összetartozunk című programját, amelynek a 
célja az, hogy az anyaországban és a határon 
túl élő magyarok közelebb kerüljenek egymás-
hoz. Az egyesület a Polgárok Házában rende-
zett esteken a határon túli régiókat mutatta be. 
Nyaranta pedig az egyesület tagjai keresték fel 
a megszólított régiókat: jártak már Erdélyben, 
Kárpátalján, a Délvidéken. Most a Felvidék ke-
rült sorra.

– A Felvidék gyönyörű, örülünk, hogy végre 
oda is eljutottunk – mondta Somlai Zsuzsa, az 
Üde Színfolt elnöke. – Örömmel tapasztaltuk, 
milyen tiszták, rendezettek a kertek, a házak és 
a közterületek, rajtuk a műemlékekkel. Érdekes 
tapasztalat, hogy a magyar vonatkozású emlé-
keket is tiszteletben és karban tartják.

Persze a számos történelmi várost és olyan 
csodálatos tájegységeket is érintő ötnapos ki-
rándulás, mint amilyen a Csorba-tó, más ta-
pasztalatokat is hozott.

– Az azért érzékelhető volt, hogy az eddig 
felkeresett határon túli területekhez képest itt 
hűvösebben fogadják a magyarokat, főképp 
azokon a településeken, ahol kis számban élnek 
honfitársaink. Jártunk olyan történelmi magyar 
városban is, ahol a legutóbbi népszámláskor 
senki nem vallotta magát magyarnak – mesélte 
Somlai Zsuzsa. – Egészen másképp fogadtak 
bennünket azonban a többségében magyarok 
lakta településeken. Egy alkalommal még egy 
családi eseményre is meginvitáltak ismeret-
lenül. Még egy ilyen környezetben is képesek 
vagyunk egymásra találni, összetartani.

Az egyesület eddig egyetlen határon túli ré-
giót nem keresett még fel: az Őrvidéket.

– Ha találunk hozzá megfelelő ismeretekkel 
rendelkező szervezőt, akkor belevágunk, hiszen 
a tagságunk nagyon lelkes – árulta el az elnök.

Ê k. gy.

Vendégek 
Técsőről 
A kárpátaljai técsőről érkeztek ven-
dégségbe középiskolások a vasvári Pál 
Polgári Egyesület meghívására. 

A Pestszentimrén életre hívott Vasvári egyesü-
let kezdettől fogva aktívan részt vesz a határon 
inneni és túli magyar közösségek összefogásá-
ban. Ennek jegyében a técsői református líceum 
hét kiemelkedően jól tanuló diákját és a kísérő-
jüket látták vendégül augusztusban egy hétig 
Pestszentimrén. Az esemény előzménye az, hogy 
egy másik kerületi civil szervezet, az Üde Színfolt 
Egyesület áprilisban jótékonysági gálát szervezett 
a líceum javára, ezt követően pedig az önkor-
mányzat testvérvárosi tárgyalásokat kezdemé-
nyezett Técsővel. 

A vendégek összesen három imrei családnál 
kaptak szállást, s programjaik, étkezésük és az itt-
tartózkodásuk egyéb költségeinek fedezését is az 
egyesület tagjai vállalták magukra. A rendkívül 
jól sikerült, eseményekben gazdag hetet követően 
búcsúestet tartottak, amelyen a vendéglátók ré-
széről Bauer Ferenc és Tóth Kálmán társelnök, 
az önkormányzat részéről pedig a határon túli 
kapcsolatokért is felelős Szarvas Attila alpolgár-
mester búcsúzott. 

Ê k. gy.

A világ élvonalában a diákok
Ebben az évben 25 diák vette át nemzetközi érettségi (international Baccalaureate) 
diplomáját a Karinthy Frigyes gimnáziumban. Az okleveleket Kucsák László or-
szággyűlési képviselő adta át a szeptember 2-i ünnepségen. 

– Az IB-bizonyítvány megszerzésére a világ 147 
országában van lehetőség, de Magyarországon 
és a régióban a Karinthy Frigyes Gimnázium 
volt az első intézmény, amelyik felvállalta ezt az 
oktatási programot. Az IB-oktatás 23 éve indult 
el itt, és két évvel később már átvehették az első 
végzősök a bizonyítványukat. A Karinthy diákjai 
évről évre világviszonylatban is kiemelkedően 
teljesítenek, a most végzettek közül ketten is 40 
pont fölötti eredményt értek el, ami rendkívül 
kimagasló teljesítmény – mondta rövid köszön-
tőjében Kucsák László.

A gimnázium aulájában családtagok és diá-
kok – köztük korábbi és leendő IB-diplomások – 
jelenlétében megtartott diplomaosztón a XVIII. 
kerületi önkormányzat nevében Galgóczy Zol-
tán alpolgármester köszöntötte a zöld taláros 
fiatalokat.

– Nagyon büszkék vagyunk a Karinthy gim-
náziumra, az itt folyó munkára és az IB-diplomás 

diákokra is. Abban pedig biztos vagyok, hogy a 
megszerzett tudással mindannyian sikeresek 
lesznek, akár itthon, akár külföldön folytatják a 
tanulmányaikat – hangsúlyozta Galgóczy Zol-
tán, hozzátéve, hogy az önkormányzat a lehető-
ségeihez mérten a jövőben is támogatni fogja ezt 
a sikeres oktatási programot.

A diplomaosztót követő hagyományos ál-
lófogadáson Zarándy Zoltán európai parla-
menti tanácsadó mondott pohárköszöntőt, és 
mesélt a fiataloknak saját egykori walesi IB-
tanulmányairól. 

Az IB-diploma programban részt vevő karin-
thys diákok eredménye az 1992-es hazai indulás 
óta minden évben meghaladta a nemzetközi át-
lagot, és ez idén sem volt másképp. A bizonyít-
ványt a világon több mint 140 egyetem elfogadja, 
köztük az Oxfordi Egyetem vagy éppen a párizsi 
Sorbonne. 

Ê P. A.

Ismét jön az örmény színtársulat
A Magyarországi nemzetiségi színházi szövetség és az Artashat Örmény nemzeti-
ségi színház koprodukciójában ingyenesen nézhették meg az érdeklődők az éljen 
a szerelem! című előadást augusztus 30-án a rózsa Művelődési házban.

A XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat májusi ülésén döntött az Artashat 
Örmény Nemzetiségi Színház megalapításáról, 
Keller Linda színművésznek, az Örmény Kultu-
rális Egyesület elnökének a vezetésével. 

A Rózsa Művelődési Házban a helyi ör-
mény önkormányzat szervezésében, a Nem-
zetiségi Színházi Szövetség tagjaival közö-
sen adta elő az Artashat a Csárdáskirálynő 
nagyoperett bemutatójának századik évfordulója 
alkalmából az Éljen a szerelem! című darabot.  
  – Az előadás finanszírozását a nemzetiségi színhá-
zi szövetség pályázta meg – mondta Keller Linda. – 
A koprodukciós előadásban görög, lengyel, szlovák 
és örmény nemzetiségű színészek szerepeltek.  

Amikor Kálmán Imre megkezdte a Csárdáski-
rálynő komponálását, a szövegíró Leo Steinnel és 
Jenbach Bélával a készülő műnek az Éljen a sze-
relem! címet szánták. A darabot 1915 őszén már 

Csárdásfürstin, azaz Csárdáskirálynő címmel 
mutatták be a bécsi Johann Strauss Theaterben. 
Nagyon izgalmas, a megszokottól eltérő produk-
ciót láthatott a közönség. Az előadás mentes volt 
a külsőségektől, a szereplők egyszerű ruhákban 
léptek színpadra, egy-egy odaillő ruhadarabbal 
jelezték a karakterüket. 

A Csárdáskirálynő dalainak nagy része elhang-
zott az est folyamán, de nem operetténekesek, 
hanem színészek tolmácsolásában, mélyebb, le-
tisztultabb előadásban.

 – Ha igény van rá, akkor szívesen fellépünk a 
kerületben, de ehhez szükségünk van próbalehe-
tőségre – tette hozzá a kerületi örmény színház 
vezetője. – Legközelebb a Havanna Lakótelepi 
Napokon, a nemzetiségi program keretében ta-
lálkozhat a közönség az örmény színház társula-
tával, a Kondor Béla Közösségi Házban.

Ê Fülep e.
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8 Kultúra 64 versenyző csapat, pálinka és jó közösségek – ennyi kellett a kóstoló sikeréhez

Folytatás az 1. oldalról

A Szeptemberi Kóstoló természetesen már egy 
nappal korábban, szeptember 4-én elkezdődött. A 
Lőrinci Ifjúsági Park fénykorában szinte hetente 
tartottak itt minirockfesztivált, és ezen a pénte-
ken a 70-es, 80-as évek legszebb napjaira emlékez-
tetett a Bókay-kert. 

öreG rocker  
neM vén rocker
A rockbuli a Gesarollal indult. A P. Mobil előd-
jeként számon tartott csapat a 70-es évek elején 
főleg a kor klasszikus külföldi rockbandáinak szá-
mait játszotta, csupán kisebb részben építkezett 

saját gyártásra. A hagyományokhoz ragaszkodva 
évtizedes slágerek szóltak most is a színpadról, 
ami azért is volt szívet melengető, mert napjaink-
ban itthon aligha van énekes, aki hívebben tudja 
megszólaltatni Freddie Mercury számait, mint 
Somogyi József. 

A hangolást bemelegítés követte, hiszen a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia ifjú palántái tar-
tottak bemutatót a színpadon. A sportos percek 
gyorsan elröppentek, hamarosan folytatódhatott a 
dobhártyák edzése, mert időközben megérkezett a 
Mobilmánia. Bár ekkor még döntően a 40-60 éves 
ifjúság énekelte a legendás számokat, estére meg-
telt a Bókay-park, miközben a közönség átlagélet-
kora is alacsonyabbra kúszott.

A legendás szombathelyi együttes, a Lord fellé-

pése előtt még Szarvas Attila alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, aki egyben hivatalosan is 
megnyitotta a Szeptemberi Kóstolót. A Lord fellé-
pése valóban kuriózum volt, hiszen évtizedek óta 
nem koncerteztek a dél-pesti régióban, s a mosta-
ni produkciójukért a közönség is hálás volt. 

repül a…, repül a…
Valójában nem repül – már. De ott van a 

Bókay-kertben. Egy sportrepülőgépről van szó, 
amely a park új látványossága a teniszpályák előt-
ti téren. Az attraktív gépet Ughy Attila polgár-
mester, Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Banyár László, a Városgazda vezérigazgatója adta 
át az érdeklődőknek, akik közül az első egy lelkes 
kisfiú volt. Ő a polgármesterrel együtt próbálta 
ki, hogyan esik az ülés egy ilyen könnyű kis re-
pülőben. Mint azt Csempesz Iván a Városképnek 
elmondta, a repülő nem csupán látványelem lesz 
itt, hanem szervezetten, csoportokban, előre beje-
lentkezve ki is próbálhatják a látogatók. Ahogyan 
ez a Szeptemberi Kóstolón is történt, amikor a 
fesztivál közönsége hosszú sorokban várta, hogy 
ha csak néhány percre is, és ha csak a földön is, 

de kipróbálhassa, milyen pilótának lenni. Nem 
nehéz megjósolni, hogy a gép sikerre számíthat 
egy olyan kerületben, amelyik ezer szállal kötődik 
a magyar polgári repüléshez.

a jóTékonysáG napja 
– Csak tessék! Forró, finom és nagyon egész-
séges! – kínált ételt egy hatalmas bográcsból 
Simicskó István, akit szeptember 5-én, a Kóstoló 
főnapján még sportért és ifjúságért felelős állam-
titkárként ismertünk, de két nappal később már 
a leköszönő Hende Csabát váltotta a honvédelmi 
miniszteri székben. Ezen a fesztiválon nem szá-
mít szenzációnak, hogy politikus főz, hiszen a 
kerületi pártok is részt vesznek a gasztronómiai 
versengésben, amelyek gyakran a fővárosi vagy az 
országos közéletben szereplő tagjaiknak is faka-
nalat, grill-lapátot adnak a kezükbe, államtitkár 
azonban ritkán fordul meg itt. Simicskó István is 
egy civil kezdeményezés révén volt jelen. Az ételt 
a Budapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes 
Ház tagjai főzték, akiket a szervezésben, a hely ki-
alakításában, az alapanyagok beszerzésében több 

MINDIG FÖLFELÉ!
Repülőgépet is kapott a Bókay-kert a Szeptemberi Kóstoló alkalmából
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9Ezt a nemzetközi napot magyar kezdeményezésre fogadta el az ENSZ 2013-ban Kultúra

helyi civil szervezet és az önkormányzat segített. 
Mindezt azért, hogy a jótékonyság nemzetközi 
napján (ezt magyar kezdeményezésre 2013-ban 
vezette be az ENSZ Közgyűlése szeptember 5-re, 
Boldog Kalkuttai Teréz anya halálának – katoli-
kus szóhasználatban: mennyei születésnapjának 
– az évfordulójára) bárki kaphasson egy tányér 
ételt. Simicskó István feladata az volt, hogy segít-
sen az adagok kiosztásában, egyben az emléknap 
népszerűsítésében. Ebben Ughy Attila és Kucsák 
László is közreműködött.

közben eGy kIs sporT
Megalapítása óta ott van minden fontos kerületi 
rendezvényen a Városgazda Utánpótlás Akadémia. 
Látványos és meggyőző bemutatóinak köszönhe-
tően a szakosztályok mennyiségével párhuzamo-
san az akadémisták száma is gyorsan növekszik. A 
szakosztályok ezúttal a kóstoló mindhárom nap-
ján a közönség elé léptek. Már pénteken láthatók 
voltak a klasszikus rockbandák mellett, szombat 
reggel a lágyabb, nőiesebb aerobic, majd a kemé-
nyebb küzdősportok, a thai-boksz és az ökölvívás 

képviselői váltották egymást. A bemutatókon túl 
az akadémia nagy sátrában az ifjak és a kevésbé if-
jak folyamatosan kvíztesztek kitöltésével tartották 
formában az elméjüket. Az óránként megtartott 
sorsoláson ajándékokkal jutalmazták a felkészült 
és egyben szerencsés játékosokat.

az a pálInka!
„Pálinkás jó reggelt!” szlogennel hirdették meg 
a szervezők idén a Szeptemberi Kóstolót. Egy 
néhány éve teremtett hagyomány folytatódott 
ezzel, hiszen két évvel ezelőtt a cseh és a kézmű-
ves magyar sörök, tavaly a fröccs állt a fesztivál 
gasztronómiai kínálatának „napi ajánlatában” a 
főzőversenyen készülő ételek mellé. Ezúttal kiváló 
magyar pálinkaházak, -főzdék mutatták be a ter-
mékeiket.

– A munkámnak köszönhetően gyakran talál-
kozom pálinkával. Ami azt illeti, itt tényleg rend-
kívüli a felhozatal, és nehéz is ellenállni a rengeteg 
kínálásnak – mondta a főzőverseny zsűrijének 
elnöke, Kovács Lázár, azaz Lázár séf a díjátadón. 
A közönség derültségére gyorsan hozzátette: – 

Szerencsére már rég megtanultam, hogy kóstolni, 
jegyzetelni, bírálni még koccintás előtt kell.

A díjátadó végére már szépen sütött a nap, a 
hangulat is kikerekedett, így a fesztiválprogram 
zavartalanul pöröghetett a vasárnap délutáni zá-

rásig. Közben olyan jól sikerült eseményblokkok-
kal, mint például a szombati napon immár har-
madik alkalommal megrendezett Pestszentlőrinci 
Kelta Fesztivál.

A FŐZŐVERSENY 
GYŐZTESEI:

PÖrKÖLt 
1. Kiss Mókusok

2. Bogrács Bújás 
3. Bíró drink team

hAL 
1. 18. gEsz 2. csapat

2. városgazda, központi csapat
3. 18. gEsz 1. csapat

griLL 
1. hambihősök 
2. horváth dániel és barátai
3. Jobbik ifjúsági tagozat,  
„Miénk a jövő!” 

A zsűri KüLÖndíJA: 
„Együtt FŐzünK”

KüLÖndíJAK:
– városgazda hr 
– zöld sorompó Egyesület
– A Xviii. kerületi önkormányzat 

és polgármesteri hivatal 
csapata 
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Apróhirdetés

 szoLgáLtAtás

n dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. luciA galéria  tel: 780 5624, email: luciagaleria@gmail.com

n kieMelt áron vásárolok MindenneMű régiséget, BútorokAt, 
FestMényeket, órákAt, könyveket, leMezeket, tróFeákAt, 
BizsukAt, érMéket, Antik  teXtilt, vArrógéPet, PorcelánokAt, 
BronztárgyAkAt! diJtAlAn kiszállás, Becslés! HAgyAtékot telJes 
kiürÍtéssel. JAkAB dorinA tel.: 06203651042

n rooz antikvitás vásárol kiemelt magas áron:  teljes hagyatékot, 
festményt, porcelánokat, kerámiákat, ezüst tárgyakat, arany ékszereket, 
órákat, szőnyeget,  bizsukat, bútorokat. Bennem nem fog csalódni 
próbáljon ki. Hívjon: 06/70-616-77-27 

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

n Kert -telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák 
vállalása reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.
hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

n Kaiser viktor gázkészülék javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és 
tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a 
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

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

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu 

n MATEMATIKA OKTATÁS! Érettségi, felvételi felkészítés matematikából. Nagyenyed utca, az 50-
es villamos megállójánál. Tel.. +36-30-572-4189 

 áLLás
n Takarítónőt keres 4 órás alkalmazotti munkaviszonyban egy XVIII. kerületi cég irodák 

takarítására. Kérjük, amennyiben szeretne a munkatársunk lenni, önéletrajzát az info@
paliszander.hu címre küldje el.

n targoncavezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres XVIII. kerületi cég 4 – 5 órás 
gondnoki és targoncázási munkára. Nyugdíjasok és kerületben lakók előnyben! Önéletrajzát az 
info@paliszander.hu címre várjuk.

n tésztakeverő: Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés 
önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, 
ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n édesipari termékgyártó / gépkezelő: Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, 
édesipari termékgyártó munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), 
elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., 
H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

 idŐsgondozás
n idősgondozást, betegápolást, ázvezetést, bevásárlást…stb. vállalok saját gépkocsival. 

Szakképzett, gyakorlott nyugdíjas nő vagyok, sok türelemmel, szeretettel várom a jelentkezését. 
Tel.: 0630/9601022

n eltartási szerződést kötne megbízható, káros szenvedélyektől mentes, 
diplomás, 27 éves, szállodában dolgozó férfi olyan 18. kerületi személlyel, 
akinek nincs családja, viszont jól jönne a segítség a mindennapokban 
(főzés, takarítás, bevásárlás, egyéb feladatok). néha külön élő 4 éves 
kislányom is segítene abban (pót unokaként), hogy ne érezze magát 
egyedül. keressen bizalommal a telefonszámomon: 06-70/244-5514

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési 
kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 
tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg bizalmával!

n kiAdó Helyiség: ’Pingvin” lak. szöv. 1184. Bp. építő u. 12. földszintjén  
1 db 21 m2-es raktárhelyiség kiadó. Fűtés, hideg-melegvíz, Wc, áram 
van. A helyiség használható: raktárnak, műhelynek, irodának. Bérleti díj: 
14.500Ft./m2. rezsi, villany, víz fizetendő. érdeklődni: 0630/667-8933 –as 
telefonszámon.

A városgAzdA Xviii. KErüLEt 
nonProFit zrt. A KÖvEtKEzŐ 

PozícióKBA KErEs MunKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n KŐMűvEs / sEgédMunKás: Kőműves és segédmunkás munkatársakat 
keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, valamint csapadékelvezetéssel összefüggő 
munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, kőműves 
pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett 
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n nEhézgéPKEzELŐ: Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra 
keresünk munkatársakat: gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), 
csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 3,5 
tonnáig) Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás.

n hidEgBurKoLó: Hidegburkoló pozícióba keresünk munkavállalókat. Feladatok: 
épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, 
stb. különböző, hideg tapintású burkoló lapok felhelyezése. A burkolandó felület 
előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, rögzítése a 
felületre. Fugázás, sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje. Igény 
szerint díszítő burkolatok készítése. Elvárások: hidegburkolói, vagy épületburkolói 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes 
munkavégzés. Előny: B kategóriás vezetői engedély.

n FEstŐ – MázoLó: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel 
rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz 
munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés.

n vízvEzEtéK szErELŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték 
szerelő munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, 
megbízható munkavégzés. B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános 

Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat

hrsz: terület: m2 minimális vételára:
144958/1 512 10.240.000 Ft+ÁFA
144958/2 506 10.120.000 Ft+ÁFA
144958/3 501 10.020.000 Ft+ÁFA
144958/4 589 11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20-án 12 00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181 
)

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap : 2015. szeptember 17-én 800-
tól 2015. október 19-én 16 00 óráig
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió 
irodájában, 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatt.
Ügyfélfogadás : -csütörtökig: 8.00-16.00-ig, péntek: 8.00-12.00-ig.

: 290-3165.

A pályázat : 2015. október 21-én 10 00 óra.

A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (
423. II. em. 1.)

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi 
követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., mint tulajdonos
nyilvános 

Budapest XVIII., Deák Ferenc u. 9-11. sz. alatti beépítetlen telek ingatlanokat

hrsz: terület: m2 minimális vételára:
144958/1 512 10.240.000 Ft+ÁFA
144958/2 506 10.120.000 Ft+ÁFA
144958/3 501 10.020.000 Ft+ÁFA
144958/4 589 11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20-án 12 00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181 
)

Pályázati dokumentáció valamint a jelentkezési lap : 2015. szeptember 17-én 800-
tól 2015. október 19-én 16 00 óráig
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió 
irodájában, 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatt.
Ügyfélfogadás : -csütörtökig: 8.00-16.00-ig, péntek: 8.00-12.00-ig.

: 290-3165.

A pályázat : 2015. október 21-én 10 00 óra.

A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (
423. II. em. 1.)

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi 
követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 
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HONDA SZALLERBECK
1185 Budapest, Üllői út 812.
Telefon: +36 1 / 291 5555 
E-mail: info@honda-szallerbeck.hu
www.honda-szallerbeck.hu

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plusz 5 év

Az ötajtós Honda Civic vegyes üzemanyag-fogyasztása 3,6-6,4 l/100 km, CO2-kibocsátása 94-150 g/km. Az adatok az EU által szabályozott mérések alapján kerültek 
megadásra, összehasonlíthatóság céljából. A valós körülmények között mért adatok változhatnak. A hirdetés az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. forint alapú, változó 
kamatozású, zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja alapján, teljes körű CASCO megkötését feltételezve készült. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve 
a hatályos jogszabályok f igyelembe vételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.  A THM értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát. 
A f inanszírozó a vonatkozó jogszabály rendelkezések és belső szabályzatai alapján hitelbírálatot végez, melynek eredménye befolyásolja a tényleges ügyletkötés feltételeit. 
A részletes feltételeket a f inanszírozó szerződéses okiratai és a vonatkozó tájékoztatások tartalmazzák. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja 
a f igyelemfelkeltés. Az akció visszavonásig és kizárólag az akcióban résztvevő ötajtós Civic modellekre érvényes. Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. alávetette magát 
a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni t isztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexnek. A képeken feltüntetett gépkocsi 
kizárólag illusztráció, felszereltségében eltérhet az akcióban szereplő modellekétől. A tájékoztatás nem teljes körű, az akció részleteiről érdeklődjön Márkakereskedésünkben!

AKÁR 1 000 000 FT ÉRTÉKŰ 
K E D V E Z M É N YC S O M A G G A L 
VAGY JUTÁNYOS HONDA FINANSZÍROZÁSSAL:
20% önerőtől, futamidőtől függetlenül a THM 3,99%!

HONDA CIVIC

HU_SZ_Anz_Civic_Herbst_143x184_01.indd   1 03.09.15   17:31

É
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, 
valamint 100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt 
számlacsomagot nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása 
életkortól függően 200 000 Ft vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához 
kapcsolódó tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán  és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, 
azon ügyfelek esetében, akiknek  2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is 
megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as  
számon. A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfi ókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó 
üzletszabályzatok, azok mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom ajánlattal 
várjuk, amennyiben nálunk nyitott bankszámlájukra 
rendszeres jövedelem* érkezik:

•  számlavezetési díj 6 hónapig*
•  elektronikus tranzakciós díj 6 hónapig*
•  jutalékmentes értékpapír vételi

lehetőség 2 hónapon keresztül**

Most 
nyisson 
nálunk 
számlát!

OTP_143x184_Bizalom_Varoskep_0629.indd   1 29/06/15   16:04
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BUDAPEST XVIII.
2015. SZEPTEMBER 24. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - 19:00
2015. OKTÓBER 1. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - 19:00
Sportkastély - VIP terem (Kisfaludy u. 33/C.)

Tel. szám: +36 20/3882-083
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Hittel telve érkezett atya és lelkészegyHáz

�a nyáron nyugdíj-
ba vonult orbán 
kálmán helyett 

új lelkésze van a 
pestszentimrei re-
formátus egyházköz-
ségnek hajdú bálint 
kadosa személyében, 
s új a plébánosa a 
pestszentlőrinci Mária 
szeplőtelen szíve-
főplébániatemplomnak 
szabó józsef lászló 
személyében. ő az 
albertfalvára áthe-
lyezett Gável henrik 
nyomába lép. 
 

Elsőként Szabó József Lászlót, a 
katolikus templom 62 éves plé-
bánosát kérdeztük.

– Kérem, beszéljen röviden 
eddigi papi életútjáról.

– Az első harmada igencsak 
mozgalmas volt. Ifjúsági lelki-
pásztorként kezdtem, majd a 
jezsuita rendbe léptem. A kép-
zés után öt évig az akkor induló 
miskolci jezsuita gimnáziumban 
voltam igazgatóhelyettes, de 
mivel plébániai életre vágytam, 
egyházmegyei szolgálatra je-
lentkeztem. A második harmad 
Dunakeszin telt el. Eközben a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen kánonjogászi képesítést 
szereztem, s több mint másfél 
tucatnyi könyvem jelent meg. 
Emellett egy romjaiban lévő 
plébániát és egy agglomerációs 
plébániai életet is felépítettünk. 
Most kezdődött el papi életem 
harmadik harmada, amelyet 
még inkább Istenre figyelve sze-
retnék megélni.

a hIT Tanának 
áTadása
– Igaz, kevés időt töltött még a 
kerületben, de azért megkérdem: 
milyenek az első benyomásai?

– Kulturált, vallásilag érett 
közösségbe érkeztem. Jólesett a 
szeretet és a bizalom, amellyel 
fogadtak. Azonban megdöb-
bentett az iskolai hittanosok 
alacsony száma. Talán nem jut 
el kellőképpen a lehetőség felkí-
nálása és a hittan mibenlétének 
feltárása a szülőkhöz. Ferenc 
pápa is megfogalmazta: nem 
nyitnak a katolikusok kellően 
a lelkileg rászorulók felé. Gon-

dolok a gyermekeiket egyedül 
nevelőkre, az életben átmene-
tileg hajótörést szenvedettekre. 
Talán nem jut el kellőképpen a 
szülőkhöz az az üzenet, hogy 
milyen csodás világ nyílik meg a 
gyermekük számára a hittannal. 
Olyan lelki fogódzók birtokába 
jutnak, amelyek szükségesek a 
sokféle lelki veszélynek kitett 
ember számára.

– Milyen veszélyekre gondol?
– A migránskérdés és annak 

megoldása mélyen foglalkoztat-
ja az egyházunkat, főleg Ferenc 

pápa drámai felhívásai után.  Be 
kell látni: új kihívások előtt ál-
lunk. A hittan, mindezen össze-
függésből eredően is, nem isme-
retanyag átadása, hanem az élet 
alapjainak a feltárása és a meg-
tartó közösségek újraaktiválása. 
Hitünk tanának az átadása szép 
feladat.

a FIGyelés 
szabálya
– Úgy beszél, mintha már hosszú 
ideje lenne itt…

– Pedig a plébánosok számá-
ra fontos szabály: fél évig csak 
figyelj, ismerkedj a helyi szoká-
sokkal és adottságokkal, s csak 
ezt követően változtass! És csak 
ha indokolt, s lépésről lépésre. 
De van egy generálisabb szabály 
is: analizálj tárgyilagosan, okos-
kodj ésszel, válaszd a jobbat, és 
cselekedj mindig szeretettel.

– Ez akár a hitvallása, a „jel-
szava” is  lehet ezen a plébánián.

– Igen, de azért a figyelés sza-
bályát nem adom fel.

„cselekedj mindig 
szeretettel.”

a szoMszédból 
jöTTek
A 33 éves Hajdú Bálint Kadosa 
augusztus 20-tól szolgál a ke-
rületben mint református lelki-
pásztor. A júliusban nyugállo-
mányba vonuló Orbán Kálmán 
helyét vette át a Nemes utcai 
egyházközségben. Az új lelkész 
egyelőre a kerület és a gyüleke-

zet megismerésével tölti a nap-
jait, bár elmondta, hogy nem 
messziről jöttek.

– A feleségemmel, Erzsébet-
tel és a gyermekeinkkel, Kris-
tóffal és Ábrissal augusztus vé-
gén érkeztünk. Bár mindketten 
közvetlenül a szomszédos XVII. 
kerületből, a hasonlóan kertvá-
rosi hangulatú Rákoscsabáról 
származunk, az utóbbi éveket 
lelkészi szolgálatom okán a bel-
városban töltöttük. A „szűk” 
belvárosi kerület után felüdülés 
volt ideköltözni, ebbe a szép vá-
rosrészbe.

kedves 
GyülekezeT
Elmondta a lelkész, hogy a 
gyermekei máris felfedezték a 
számukra legfontosabbat, a köz-
pontban található játszóteret, és 
napról napra egyre jobban meg-
ismerik Pestszentimrét.

Rá és a feleségére természete-
sen más feladatok is várnak.

– Nem az újonnan érkezett 
udvariasságával mondom, de az 
első benyomásaim alapján ked-
ves gyülekezet ez, nyílt, együtt-
működő emberek fogadtak 
bennünket. Sok-sok barátságos, 
tettre kész testvér. A tapasztal-
tak alapján merem hinni, hogy 
a nagy feladatok sok örömet is 
rejtenek magukban, és közösen 
be tudjuk tölteni azt a küldetést, 
amit Isten e helyen bízott ránk.

Ide Is jusson 
néhány
Arra a felvetésre, hogy miket 
tart a legfontosabb feladatok-
nak, lelkipásztori gondolattal 
válaszolt:

– Minden reggel így imádko-
zom: Uram, tudom, hogy ma is 
nagy dolgokat fogsz véghezvin-
ni a világban, kérlek, engedd, 
hogy ezek közül valaminek én is 
a részese lehessek.  Hétköznapi 
szavakkal megfogalmazva, azon 
fáradozom, hogy elvégezhessem 
azt a munkát, ami lelkészként 
az én részem, s hogy a sok tett 
közül, amit Isten napról nap-
ra véghezvisz a világban, ide, 
Pestszentimrére is jusson né-
hány.

„Be tudjuk tölteni a 
küldetést, amit isten e he-
lyen bízott ránk.”

jóakarattól 
vezérelve
Néhány hét alatt jó benyomásokat szereztek a hívekről

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Benke atya 
Bottal jár

 
A nyár elején beszámoltunk arról, hogy Benke istván 
atya, a pestszentlőrinci árpád-házi szent Margit-
templom plébánosa műtéten és súlyos betegségen 
esett át. Most újra megkerestük őt, azt kérdezve, 
vajon javult-e az állapota.

– Sajnos nem 
– hangzott a 
válasz –, mert a 
betegségek nem 
akarnak „tágí-
tani” mellőlem.

Az atya el-
mondta, hogy a 
műtéte jól sike-
rült, a csípőpro-
tézise, ahogyan 
a röntgen is ki-
mutatta, stabil, 
segíti a mozgá-

sát, s az operációt követő bélfertőzés is már csak a rossz emlékek 
közé sorolható.

Mégis bottal kell járnia a 62 éves plébánosnak, mert gerinc-
problémák léptek föl nála.

– Azt mondják az orvosok, hogy valószínűleg meszesedés 
okozza a „sántaságomat”, de hozzátették azt is, hogy korral járó 
betegség ez… Elképzelhető, de egy évvel ezelőtt még csak má-
sok kezében láttam ezt az orvosi segédeszközt, ma meg nem tu-
dok járni nélküle. Amikor már azt hittem, hogy magam mögött 
tudhatom a bajokat, jött ez a gerinc- és csigolyaprobléma, ami 
megnehezíti a napjaimat.

Bizonyára, hiszen az atya a betegsége ellenére szolgál, ráadá-
sul a templom urnatemetője is munkát, elfoglaltságot ad neki, 
ami azzal is jár, hogy naponta kell lépcsőznie, nem is keveset.

Most újra kezelésbe vették az orvosok Benke atyát, megpró-
bálják meggyógyítani, de legalább olyan állapotba hozni, hogy 
az egyházi szolgálatának különösebb gond nélkül tudjon eleget 
tenni.

A nyári szabadságolások után szeptember 
7-től újraindult a megszokott élet a Kossuth 
téri Református Egyházközségben.

– Hétfőnként 15 órától női imakör lesz, 
18 órától ezt a felnőttek részére tartott hittan 
követi – mondta a lelkész. – Keddenként fél 
héttől görög bibliaolvasón lehet részt venni, 
egy órával később, fél nyolctól pedig Bibliai 
kérdések és válaszok címmel hallgathatnak 
gondolatokat az érdeklődők.

– Minden napra jut valami lélektisztító?

– Igen, mert például csütörtökönként 
18 órától a Kondor Béla Közösségi Házban 
a Biztos Szikla Klub Keresztkérdés-beszél-
getés címmel a gyermekekhez és a felnőt-
tekhez is szól. Ezt 19 órakor bibliaóra kö-
veti. Péntekenként 18 órától úgynevezett ifi 
családos alkalmunk lesz. Pénteki napokon 
nyílik lehetőség lelkigondozói beszélgetésre 
is, időpont-egyeztetés után. Páskuné Ercse 
Imola és Dragán Gyögy segíti ebben a lelki 
támaszt igénylőket, mindketten kiváló, kép-

zett szakemberek. A konfirmáció-előkészítő 
a 7–8. osztályosoknak októberben indul. 

– Lesz-e valamilyen programjuk vidéken 
is?

– A hónap utolsó hetében, szeptember 
25-én és 26-án presbiteri csendesnapot tar-
tunk Tamásiban. Azután, hogy legyen va-
lamivel hangosabb is, október 4-én ifjúsági 
napot rendezünk, de azt már itthon, Buda-
pesten.

– Mivel, milyen programokkal telnek 
majd október további napjai?

– A hittanosainkat október 11-én kö-
szöntjük a templomunkban, „hittanos év-
nyitó” keretében. A hó végén, 29. és 31. 
között reformáció-emlékistentiszteletek 
lesznek, amelyeket közösen rendezünk 
meg a szemeretelepi reformátusokkal és a 
szomszédainkkal, a Kossuth téri evangéli-
kusokkal.

S hogy ne csak a szellem gazdagodjon, 
de a test is fejlődjön, október 31-én újra 
megszervezik a reformátusok az 1517 méte-
res futást a Kossuth téren. Amikor az em-
ber már kapkodja a fejét a hihetetlenül sok 
program hallatán, a lelkipásztor elmondja, 
hogy terveznek egy gyülekezeti kirándulást 
Gödöllőre, valamint egy őszi nagytakarítást 
is a templom körül, ami szintén a közösség 
erősítését és összefogását szolgálja.

Valóban mozgalmas a Kossuth tér, és 
nem csak az átépítése miatt…

 
október 31-én újra megren-
dezik az 1517 méteres futást a 
Kossuth téren.

BIBLIAÓRA, TAKARÍTÁS, 
FUTÓVERSENY

A Kossuth téri reformátusok az ősszel is bővében lesznek a progra-
moknak. Ahogyan azt sándor Balázs lelkész elmondta, egyik esemény 
éri a másikat. nézzünk bele a „menübe”!

szabó József lászló: Analizálj tárgyilagosan, okoskodj ésszel, válaszd a jobbat, és cselekedj mindig szeretettel
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13Programkavalkád a Havanna-napokon Programajánló

Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 19. 15 óra: 
Számít6tsz rám klub. A 
belépés díjtalan.
Szeptember 20. 11 óra: az 
Alma Együttes koncertje. Be-
lépőjegy: 1800 Ft/fő. Jegyek 
már elővételben kaphatók.
Szeptember 26. 16 óra: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Szeptember 26. 19 óra: 
Magyar táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Újraindultak a közkedvelt 
tanfolyamok, foglalkozások 
(ringató, zumba, callanetics, 
gerinctorna), és ismét 
várja leendő hallgatóit a New 
Dance World, a modern tán-
cok iskolája is. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatar-
tási idejében az itt található 
Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertek-
re, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, össze-
jövetelekre előzetes egyezte-
tés alapján.

LŐrinci sPortcsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Szeptember 19. 17 
óra: PLER-Budapest 
II–Salgótarján férfi NB II-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Szeptember 25. 18 óra: 
PLER-Budapest–Eger férfi 
NB I-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Szeptember 26. 9 óra: 
Leánykézilabda-torna az 
Erima-kupáért
Október 4. 14 óra: Ünnepi 
rendezvény a nyugdíjasok 
világnapja alkalmából

PEstszEntiMrEi
sPortKAstéLy

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 19–20-án: Bu-
dapest Open karateverseny
Szeptember 26-án: Szent Mi-
hály-napi ünnepi rendezvény 

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mestersé-
ges pályán folyamatosan 
lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. Be-
iratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 
óráig. 
Részletes információ a síisko-
la honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

LŐrinci nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 24. 17 óra: 
Kultúrkör – Berzsenyi Emese 
vallástörténész előadása. 
Téma: Nők és gyermekek az 
iszlám világban.
Szeptember 25. 17 óra: 
Mit kell tudni a holdfogyat-
kozásról? – Várhegyi Péter 
előadása
Szeptember 30. 9 óra: 
Egyszer volt, hol nem volt – a 
népmese napja a könyvtár-
ban
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069

E-mail: fszek1802@fszek.hu
Szeptember 21. 16 óra: 
Társas hétfő. Együtt kicsik és 
nagyok.
Szeptember 25. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja – nyári 
olvasásélmények beszámolója
Szeptember 26. 9 óra: A 
könyvtár a Havanna La-
kótelepi Napok alkalmából 
szombaton is nyitva lesz, 
kölcsönözni, sőt beiratkozni 
is lehet. 10 órától arcfestés, 
nem csak gyermekeknek.
Október 1. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
A könyvtár nyitvatartási 
idejében a kerület templomait 
ábrázoló tablókiállítás tekint-
hető meg a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény rendezésében.

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Szeptember 25. 17.30: 
Mazsolakirály – a Palinta 
Társulat előadása

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 17. 14 óra: 
Fehér asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele
Szeptember 18. 19 óra: az 
ötéves Otthon Theatrum 
művészeinek gálaműsora 
Szeptember 19. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Szeptember 19. 15 óra: Azt 
muzsikáld, prímás – a Fráter 
Loránd Nótakör műsora
Szeptember 20. 11 óra: 
Csokikoncert
Szeptember 20. 16 óra: a 
XVII. Havanna Lakótelepi 
Napok hivatalos megnyitója
Szeptember 22. 15 óra: A 
modern kori kommunikáció 
kihívásai – dr. Zacher Gábor 
toxikológus előadása
Szeptember 22. 16.30: 
Állami telepiek találkozója a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
és a Tomory Lajos Pedagó-
giai és Helytörténeti Gyűjte-
mény szervezésében
Szeptember 23. 18.45: 
Zumba Nikivel
Szeptember 26. 14 óra: 
Nemzetiségi fesztivál
Szeptember 30. 18.45: 
Zumba Nikivel
Október 1. 17 óra: az 1956-
os forradalom és szabadság-
harc emléke előtt tisztelgő 
kiállítás megnyitója
Október 3. 15 óra: Mu-
lassunk együtt – a Marsai 
Dalkör összejövetele
Október 4. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Szeptember 19. 15 óra: a 
Kulturális Örökség Napjai 
keretében buszos városnéző 
„körséta” a kerületben. In-
dulás a polgármesteri hivatal 
parkolójából. A részvétel 
ingyenes, de előzetes jelent-
kezést kérünk az elérhetősé-
geinken.
Szeptember 22. 16.30: 
Állami lakótelepiek nyolcadik 
baráti találkozója. Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház. 

Előzetes jelentkezést kérünk.
Mesék, mackók, meste-
rek – a hétköznapi tárgyak 
mesés világa címmel kiállítás 
a KÖKI Terminálban (II. 
emelet, 253-as helyiség). A 
kiállítás keretében kéthe-
tente szombatonként 10 
és 18 óra között ingyenes 
gyermekprogramokkal várjuk 
az érdeklődő családokat. A 
kiállítás szeptember 29-ig, 
keddtől szombatig 10 és 
18 óra között látogatható. 
Részletes információ a gyűj-
temény honlapján.
Elkészült a kerületet be-
mutató új ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá 
kapcsolódó online térképes 
felület. A kerület története 
mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó 
– utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.
es/kossuth.html).

MúzEuMsAroK 
KiáLLítótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Október 5–10. között: Elhur-
colt életek – az Élet Menete 
Alapítvány időszaki tabló-
kiállítása a Külvárosi Zsidó 
Vallási és Kulturális Egyesület 
szervezésében.
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem szeptember 
19-én és 22-én zárva lesz, 
egyébként keddtől szomba-
tig 14 és 18 óra között tart 
nyitva.

hAvAnnA KiáLLítóhELy

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefo-
nos egyeztetés alapján.

PEstszEntiMrEi
KÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 17. 17 óra: 
Ingyenes jogi tanácsadás
Szeptember 18. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Kata-
lin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Szeptember 18. 17 óra: Kre-
atív kézműves klub felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes beje-
lentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon 
vagy valamelyik elérhetősé-
günkön. 
Szeptember 19. 10 óra: Kre-
atív kézműves klub gyerme-
keknek. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásokra elő-
zetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon vagy valamelyik 
elérhetőségünkön. 
Szeptember 19. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Szeptember 23. Anonima 

– Árvay Zolta kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond 
Szeifert Judit művészettör-
ténész.
Szeptember 25. 16.30: 
Családi táncház és népi 
játszóház a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) támogatásával. 
Vezeti: Plugor Judit. Belépő-
jegy: gyermekeknek 500 Ft, 
felnőtteknek 800 Ft. 
Szeptember 26. 14 óra: 
Nemzetek napja. A vendég 
Lengyelország, és a rendez-
vényt a Lengyel Turisztikai 
Hivatal támogatja. Megnyitja 
Szarvas Attila alpolgármes-
ter, a díszvendég Andrzej 
Kalinowski tanácsos, a 
lengyel nagykövetség konzuli 
osztályának vezetője. A belé-
pés ingyenes.
Szeptember 26. 18 óra: 
Pestszentimrei Zenebona 
– szakrális operakoncert. 
Fellép: Kiss Judit Anna és 
Kiss András operaénekes. 
Helyszín: a katolikus temp-
lom (Nemes utca 17–19.). A 
programot az NKA támogatja, 
a részvétel ingyenes.
Szeptember 27. 10 óra: 
Ásványbörze – ásványok, 
ősmaradványok, drágakövek, 
meteoritok, valamint ezekből 
készült dísztárgyak és 
ékszerek kiállítása, vására. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 29. 18 óra: 
Tudatos életmód klub. Ter-
vezett téma: Immunerősítés 
természetes módszerekkel. 
Meghívott előadó: Tímár 
Veronika. Belépőjegy: 400 Ft.
Október 1. 17 óra: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Október 2. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután, régi idők isme-
rős dallamaival. A részvétel 
ingyenes!
Október 2. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésé-
vel. Részletes útvonalterv a 
kirándulás előtt egy héttel. 
További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszá-
mon és a reimank@t-online.
hu e-mail címen kapható.
Október 3. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
A nyári időszakban szünetelő 
tanfolyamok, foglalkozások 
nagy része már újrain-
dult. Jelentkezni, illetve az 
időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

PoLgároK házA

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdánként 9–14 
óra között.

BAL 18

üllői út 337. 
Szeptember 24. 18 óra: Köz-
életi kávézó. Tervezett téma: 
Az iskolapadtól a nyugdíjig. 
Nyugdíjba mehetnek-e a 
férfiak 40 év munkaviszony 
után? Meghívott vendégek: 
Kunhalmi Ágnes és Korózs 
Lajos országgyűlési képvi-
selők.

isMét 
A kerületBen 
Az AlMA
Nád a házam teteje, Ma van 
a szülinapom, Táncol a Tél-
apó – néhány, a gyermekek 
körében különösen népszerű 
Alma Együttes slágerei 
közül.
Aki szeretné élőben hallani 
a humoros dalokat a köz-
kedvelt együttes előadásá-
ban, megteheti, ha elmegy 
a Rózsa Művelődési Házba, 
ahol ismét fellép az Alma.
Időpont: szeptember 20. 
(vasárnap), 11 óra. Belé-
pőjegyek 1800 Ft-os áron 
elővételben már kaphatóak.

lázBa hozzák 
a lakótelepet
Az évek során megszokott rendkívül változatos és 
színvonalas programokkal készülnek a havanna-lakó-
telepen működő intézmények, civil szervezetek a ha-
vanna-napokra. 

A tizenhetedik alkalommal életre hívott rendezvény célja ezúttal is 
az, hogy a telepen élők, a szórakoztató és kulturális programokra a 
kerület vagy akár Budapest más részéből ide látogatók jól érezzék 
magukat. 

A szeptember 19–27. közötti programsorozat a hagyományos 
asztalitenisz-versennyel kezdődik, de lesz baba-mama börze, kéz-
műves foglalkozás, kispályás labdarúgó-bajnokság, cselgáncs- és 
sakkverseny, táncház, kirakodóvásár, valamint különféle kiállítások 
és egészségnap is. 

A Havanna Lakótelepi Napok központjaként szokás szerint a 
főszervező Kondor Béla Közösségi Ház szolgál. Idén is lehet jelent-
kezni a bográcsban főtt ételek versenyére és a lakótelep legszebb 
kutyáinak vetélkedésére, amelynek sztárvendég zsűritagja Ganxsta 
Zolee lesz. Újdonság a tervezett hőlégballonozás, a legbátrabbak 
madártávlatból gyönyörködhetnek a Havanna-lakótelep és a XVIII. 
kerület látképében. Évről évre visszatérő vendégként érkezik a Lan-
galéta Garabonciások társulata, és látványosnak ígérkezik a Hestia 
tűzzsonglőrshow is.

A záró hétvégén számos színpadi produkció és koncertek sokasá-
ga várja a látogatókat. A fellépők között lesz többek között Janicsák 
Veca, Kasza Tibi, Szandi, a Brass on Brass Dixiland Band és az 
R-GO.

A részletes programról és helyszínekről a Kondor Béla Közösségi 
Házban (Kondor Béla sétány 8., 291-6564) és a www.kondorkh.hu 
weboldalon kapható tájékoztatás.

Ê P. A.

időutazás 
a 85 éves 
pestszentimrén
helytörténeti sétát szervez a széky társaság a Kul-
turális Örökség napjai keretében szeptember 19-
én az önállóvá válásának 85. évfordulóját ünneplő 
Pestszentimrén.

Az országos rendezvénysorozat keretében Imrén első alkalommal 
tartanak sétát. Eddig csak Lőrincen volt „örökségi” séta, pedig 
komoly hagyománya van a kerület másik részében is az ilyenfajta 
barangolásnak. 1986-ban, a Séták a XVIII. kerületben című könyv 
megjelenése után az imrei rész írója, Pándy Tamás több helyi iskola 
tanulóit, tanárait vezette vissza a múltba az „eredeti helyszíneken”. 
Legutóbb, 2013-ban, a megújuló városközpont épületeit mutatta be 
az érdeklődőknek a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Tár-
saság. 

A 2015-ös útvonalon a szervezők a Pestszentimre önállóságának 
85. évfordulójához kapcsolódó épületek történetét állítják előtérbe. 
Az első állomás maga a vasútállomás, ez ugyanis Imre legöregebb 
középülete, 1889-ben készült el. A résztvevők ezt követően végigsé-
tálnak a Nemes utcán, ellátogatnak a Hősök terére, a katolikus plé-
bániára, a baptista imaházba, a református templomba, hogy közben 
rengeteg történet elevenedjen meg. Az egész út térben mindössze 
néhány száz méter, de időben annál több.

A séta tehát szeptember 19-én 10 órakor indul a pestszentimrei 
„nagyállomástól”. A szervező Széky társaság szeretettel vár minden 
érdeklődőt.

Ê (páta)

lengyelország 
érkezik a pik-Be 
Szeptember 26-án (szombaton) 14 órakor idén már másodszor lesz 
nemzetek napja a PIK Házban. A rendezvénysorozat keretében egy-
egy ország kultúrájával, jellegzetességeivel lehet közelebbről megis-
merkedni. Ezúttal Lengyelország mutatkozik be (februárban Görög-
ország volt a vendég). 

A tervezett programok: kiállítás, kvízjáték, előadás, filmvetítés, 
ékszer- és kerámiabemutató, ételkóstoló. Hallhatunk lengyel nyelvű 
operettrészleteket, és megtekinthetjük a Polonéz Táncegyüttes mű-
sorát is.

A rendezvényt a Lengyel Turisztikai Hivatal támogatja. Ün-
nepi köszöntőt mond Szarvas Attila alpolgármester, a díszvendég 
Andrzej Kalinowski tanácsos, a konzuli osztály vezetője. 

A belépés ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.
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14 Ötödször is tömegeket vonzott a Bókay-kertbe a Sportízelítő

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

sPort

rótH Ferenc     

Ötödik alkalommal rendezte meg az ön-
kormányzat a sportízelítő elnevezésű 
sportnapját, amelynek a Bókay-kert adott 
otthont a szép időben. Az érdeklődő fia-
talok mintegy ötven sportegyesület gaz-
dag kínálatából csemegézhettek, elgon-
dolkodva utána azon, hogy vajon melyik 
áll hozzájuk a legközelebb, melyikben le-
hetnek egyszer akár elismert sportembe-
rek is. A sportízelítőt Lévai istván zoltán 
alpolgármester nyitotta meg.

 
 A budapesti Nagy Sportágválasztó ugyan még 
hátravan, ám azok, akik az elmúlt hét szombatját, 
12-ét szánták rá arra, hogy megbarátkozzanak is-
mert és kevésbé ismert sportágakkal, akár már túl 
is lehetnek a választáson, még ha az eseménynek 
hivatalosan Sportízelítő is a neve. Túlzás nélkül 
állítható ez, hiszen aki ott volt a Bókay-kertben, 
az láthatta, hogy a sportágak oly széles palettáját 
kínálták a rendezők, amelyből csak az nem ízlel-
hetett-választhatott, aki nem akart.

 véGTelen sáTorTábor
Az önkormányzat két sportreferense, Eszes Já-
nos és Varga Judit elégedetten nézhetett körül 
a Nagyszínpad környékén, mert annyi sátor 
állt ott, amennyit akár a törökök is megirigyel-
hettek volna magyarországi „látogatásukkor”.

– Két hete még azt mondtuk, hogy körülbelül 

negyven kerületi  sportegyesület mutatkozik be, 
mutatja be a sportágait. A számuk azonban egy-
re nőtt, s amikor elkészült a végleges lista, akkor 
láttuk, hogy közel ötven jön el. Örülünk ennek és 
a szép időnek is, amely az idén nem hagyott cser-
ben bennünket. Ma tehát minden a sportról meg 
a fiatalokról szól.

Ők pedig csak jöttek, jöttek, egyedül is, szülő-
vel is, így aztán dél felé már sokan voltak a szín-
pad előtt, és sorra vitték el a tombolán szinte szü-
net nélkül kisorsolt sportos ajándékokat. 

a zászlóshajó
Nézzünk be a „sátortáborba”, lássuk, ki mit kínált 
a jövő bajnokainak.

A Malév SE sátránál ezúttal is az íjászaté volt a 
főszerep. Az egyesület egyik kiemelt sportága ez, 
s most is rengeteg fiatal próbálta ki, vajon beleta-
lál-e a tízesbe, a kör közepébe. Nem messzire tő-
lük, a Tűzmadár SE sátra előtt a karate különböző 
ágaival ismerkedhettek a gyerekek. A jól megvá-
lasztott név is vonzotta az érdeklődőket, sorra ér-
keztek a srácok, hogy megmutassák, mit tudnak.

Nagy sátra volt a Városgazda Utánpótlás Aka-
démiának, amely a kerületi utánpótlás-nevelés 
zászlóshajója. A már meglévő sportágak, szak-
osztályok mellé újabb kettő, a futsal és a strand-
labdarúgás alakult meg a közelmúltban. A már 
meglévő sportágakhoz újabb kettő, a futsal és a 
strandlabdarúgás csatlakozott a közelmúltban. Az 
érdeklődők nagy számban jelentkeztek, ami jelzi: 
szép jövő előtt áll az akadémia.

 Fel a száMíTóGép Mellől!
Baumann Gizella sportszakmai vezető is elégedett 
volt.

– A résztvevők egyre magasabb száma bizo-
nyítja, hogy helyes volt az öt évvel ezelőtt útjára 
indított kezdeményezésünk. Tudtuk akkor is, lát-
juk ma is, hogy nyitni kell a kerületi fiatalok felé, 
bemutatva azokat a sportágakat, amelyekről tán 
nem is hallottak korábban. Megadjuk nekik az 
esélyt arra, hogy kipróbálhassák magukat, hogy 
felálljanak a számítógép mellől, és ne csellengje-
nek. Jó, ha az itteni példákat és sportágakat látva 
neves sportemberek lesznek, de az is jó, ha „csak” 
egészségesen élnek, és rendszeresen mozognak. Ez 
is egy lépés a célunk felé, amely miatt már ötödik 
éve sikeres az ízelítő.

A tombolasorsolás közötti szünetekben olim-
pián is kiválóan szereplő sportklasszisok mondták 
el a színpadon az ars poeticájukat, amelyet vé-
gighallgatva valóban mindenki kedvet kaphatott 
arra, hogy egyszer majd ő meséljen az ifjaknak 
arról, mi is a siker felé vezető recept titka.

példaképek a színpadon
Magyar Zoltán, a lólengés montreali és moszkvai 
olimpiai bajnoka és Marosi Ádám, a londoni já-
tékok bronzérmes öttusázója szavaiból az is kide-
rült, hogy az akarat, a kitartás mellett fanatikusan 
kell akarni azt, hogy valóra váljon az álom, a cél 
elérése. A kerület sportarca, Marosi beszélt arról 
is, hogy mivel betegen állt rajthoz az angliai Eu-
rópa-bajnokságon, egyelőre nem sikerült kvótát 
szereznie a jövő évi olimpiára.

– De ott leszek, mert jövő tavasszal a pótkvali-
fikáción megszerzem – mondta, s ha egy kemény 
sportember állítja ezt, akkor az valóra is váltja.

Szó esett a színpadon a labdarúgásról is: Kiss 
László, a Vasas egykori futballistája, a 33-szoros 
válogatott örömmel mondta, hogy hosszú idő 

után végre ismét van esély arra, hogy a nemzeti 
csapatunk eljusson az Európa-bajnokságra.

– Tudom, kell ehhez egy kis szerencse is, de ez 
a csapat méltó arra, hogy ott legyen a kontinens-
bajnokságon – hangsúlyozta.

lanGaléTák előnyben
Ha netán valaki a délelőtti órákban úgy látta, 
hogy nincs még telt ház a Bókay-kertben, az dél-
után megnyugodhatott: négy óra tájban annyian 
tolongtak a sportsátrak előtt, hogy csak a ma-
gasabbak láthatták, milyen „portékát” kínálnak 
azokban.

Ők rögvest megtudhatták, hogy kosárlabda is 
szerepel a kínálatban, s megmutathatták: akár há-
rompontos kosarat is tudnak dobni.

 
Mi Az A BArAntA?
A főbejárat közelében egy tíz év 
forma legényke csattogtatta a kari-
kás ostorát, pedig nem a hortobágyi 
csikósok képviseletében érkezett a 
Bókay-kertbe. Elmondta, hogy a Béri 
Balogh ádám Baranta Egyesület „szí-
neiben” népszerűsíti ezt a – mondjuk 
így – sportágat. Megtudtuk tőle, hogy 
a baranta az őseink harci védekezé-
sét és támadását egyaránt szolgálta. 
számtalan ága van a barantának az 
ostortól kezdve a szablyán, a lán-
dzsán, az íjászaton át a lovaglásig.
– Mindegyikkel meg tudták véde-
ni magukat, s ha kellett, támadtak 
is. évszázadokon át használták az 
elődeink – mondta a srác, aztán már 
ment is,  hogy bottal vívásban tanítsa 
móresre az ellene kiállókat.

(SPORT)SÁTORTÁBOR
Csaknem ötven egyesület mutatta be a „portékáját”
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Éppen csak magunk mögött 
hagytuk az elmúlt szomba-
ti Sportízelítőt, máris újabb 
sportos nap várja az érdeklő-
dőket, a kerületi gyerekeket. 
Arról nem beszélve, hogy há-
rom héttel ezelőtt az akadémia 
a Bókay-kert uszodájában ren-
dezett toborzót két sportágban, 
az úszásban és a vízilabdában. 
Úgy tűnik, nem csupán üres 
szólam, hogy sportos a kerület. 

– Minden adott ahhoz, 
hogy hívjuk, várjuk az érdek-
lődőket. Elkezdődött az isko-
la, itthon vannak a gyerekek, 
szép az idő, mindenki öröm-
mel megy a szabadba. Miért 
ne használnánk ki?

– Így volt ez az elmúlt hét 

végén is, amikor a Sportízelítő 
aratott sikert Bókay-kertben 
a kerületi fiatalok körében, 
immár ötödik alkalommal. 
Mondhatjuk azt is, hogy az 
ízelítő az „előszobája” a mosta-
ni toborzónak?

– Olyan értelemben van 
összefüggés a két rendezvény 
között, hogy mindkettő kerü-
leti, mindkettőt a sport jegyé-
ben hívták életre, és a fiatalo-
kat szólítják meg.

zuMbázhaT  
az anyuka 
– A Bókay-kertben tapasztal-
hattuk, hogy meghallották, mert 
rengetegen voltak, akárcsak az 

akadémia „vizes” toborzóján. 
Ebből kiindulva nagy forgalom 
lesz szombaton a Vilmos Endre 
Sportcentrumban is.

– Azért is reméljük ezt, mert 
a megalakulásunk óta a mosta-
ni lesz az első alkalom, hogy az 
akadémiánk valamennyi szak-
osztálya és sportága bemutatko-
zik, és kínálja magát.

– Azt hiszem, az újabb siker-
hez már csak a szép őszi időre 
lesz szükség.

– Az lesz, mert a sportot még 
az esőfelhők is tisztelik. Leg-
alábbis remélem.

– Mely sportágakat próbál-
hatják ki az érdeklődő gyerekek?

– És hogy teljes legyen a 
kép, a szüleik… Ugyanis az 
ő számukra is biztosítjuk a 
sportolás, a mozgás lehetősé-
gét „szűlőmegőrzőkben”. A 
mamák itt aerobikozhatnak, 
zumbázhatnak, az apukák pe-
dig a küzdősportokban vitéz-
kedhetnek.

– Miközben a gyermekeik 
sportágat választhatnak, megté-
ve az első lépést egy világverseny 
dobogója felé…

– Sok képzeletbeli dobogónk 
van. A már a Bókay-kertből 
megismert úszáson és vízilab-
dán kívül három küzdősportág-
szakág is várja a gyerekeket, to-
vábbá a labdarúgás, a futsal és a 
strandfoci technikáját és titkait 
is megismerhetik a srácok és a 
lányok.

káposzTával 
köszönnek el
– Hány órától várják a 
sportcentrumba a fiatalokat?

– Tízkor már ott leszünk, és 
ha valaki túl sok kalóriát adna 
le az „ismerkedés” során, az sem 
baj, mert délután, a nap zárása 
előtt a bográcsban készülő töl-
tött káposztából kóstolót adunk 
a vendégeinknek, hogy csillapít-
hassák az éhségüket.

A látványos ollózás lenyűgözte a labdarúgó-palántákat a nyári táborban 

százAKAt várnAK A viLMos EndrE sPortcEntruMBA

� a vilmos endre sportcentrum ad otthont 
szeptember 19-én a városgazda utánpótlás 
akadémia újabb toborzójának, amelynek 

során az érdeklődők az egyesület valamennyi 
szakosztályával, sportágával megismerkedhetnek, 
s akár az első lépést is megtehetik egy világver-
seny dobogója felé. az előkészületekről baumann 
Gizella sportszakmai vezetővel, az alapító város-
gazda XvIII. kerület nonprofit zrt. sporttanácsadó-
jával beszélgettünk.

INDUL 
A SÍSZEZON
Bármennyire szerettük is a nyarat, eljött a szeptem-
ber, így küszöbön áll a Bókay-kerti „struktúraváltás”. 
A nyári sportokat felváltják a téliek, s egyre többen 
várják a síiskola őszi szezonját, amelyről Kőszegi Já-
nost kérdeztük. 

– Tavaly azt mondta, hogy 
egyre nagyobb az érdeklő-
dés. Van már prognózisa 
az elkövetkező hónapok-
ra?

– Van, s ez azt jelzi, 
hogy még többen akarnak 
lécet kötni és megismer-
kedni a síeléssel.

– Felvetődik a kérdés: 
hol, hogyan fér el az egyre 
több gyerek?

– Nem jövünk zavar-
ba, mert a folyamatos 
fejlesztéseknek köszön-
hetően ma már a három 
kivilágítható lesiklópá-
lyával és a három fel-

vonóval Pestszentlőrinc büszkélkedhet a főváros legnagyobb 
sípályájával. A kitűnő minőségű, olasz gyártmányú műanyag 
burkolat jóvoltából a pálya egész évben üzemeltethető. A képzett 
sí- és snowboardoktatókkal pedig teljes a „csábítás”. A tizenöt 
oktatónk csoportos és egyéni foglalkozással várja a tanulni vá-
gyó kezdőket és haladókat. Lényeges, hogy valamennyi korosz-
tályt. A 4 éveseket ugyanúgy, mint a szeniorokat.

– Mikor indul a nagyüzem a Bókay-kertben, s mely napokon 
lehet csúszni a sípályákon?

– Egy kicsit még várni kell, de már csak bő két hetet. A tanfo-
lyamok október 3-án és 4-én kezdődnek, a beiratkozás azonban 
már zajlik.  Ebben a hónapban szerdánként 16 és 19, szombaton-
ként 9 és 14 óra között várják a szakemberek az érdeklődőket. 
Lehetőség van magánórákra is, egyeztetett időpontban. Hétköz-
naponként 8 és 16 óra között kedvezményes csoportárakkal vár-
juk az érdeklődőket.

– Lesz ingyenes oktatás is?
– Igen, mert a Lendületbe hozzuk! programsorozat részeként 

a kerületi felnőtt lakosok számára október 6-i és 7-i kezdéssel 16 
órától 10 alkalmas ingyenes tanfolyamot  szervezünk.

vár A síisKoLA
Jelentkezés a 30-575-3262-es telefonszámon 
vagy a siiskola4seasons@gmail.com e-mail 
címen. A megszerzett tudást sítúrák keretében, 
oktatók felügyelete mellett kamatoztathatják 
majd a tanulók hazai és külföldi síterepeken. 
Bővebb információ: www.siiskola.com.

TOVÁBBRA IS 
PONT NÉLKÜL 
 

három papírforma szerinti (elfogadható) vereség után 
szeptember 9-én végre győzelemben reménykedett 
játékos, vezető, szurkoló. A találkozón azonban kide-
rült, hogy a nyáron alaposan megerősödött gyöngyös 
túl nagy falat a PLEr-Budapest számára (19-24). A lő-
rinciek így változatlanul pont nélkül állnak.

Amikor ismertté vált a kézilabda NB I sorsolása, annak is az 
első fordulói, bizony nem sok jót remélhettek a lőrinciek, mert 
játékosállományban is, pénztárcában is erősebb ellenfelek ellen 
kellett megkezdeniük a bajnokságot.

Az együttes nem szerzett pontot sem a Tatabánya, sem a 
Csurgó, sem a Szeged elleni meccsen.

Bocsánatos bűn, ha egyáltalán annak lehet nevezni. Így kell 
fogalmazni, mert ahogyan Hutvágner István vezetőedző mondta, 
neki mindhárom találkozón „tetszett” a csapat lendülete, akara-
ta, elszántsága. Függetlenül attól, hogy ezek nem minden mecs-
csen párosultak jó játékkal. Vagy ha igen, akkor csak egy-egy 
szakaszában az adott találkozónak.

A Tatabánya elleni 10 gólos vereség a vezetőedző szerint lehe-
tett volna „szűkebb”, ha bátrabban játszik a PLER. A Csurgótól 
hazai pályán elszenvedett 2 gólos vereség vállalható, a Szeged el-
leni idegenbeli sajnos szinte biztos volt.

Hutvágner edző azt mondta e meccsek után, hogy végre jön-
nek a megnyerhető találkozók. 

A Gyöngyös elleni szeptember 9-i hazai találkozón sok szur-
koló bízott a jó „bajnoki rajtban”, de kiderült, a nyáron nemcsak 
a PLER erősödött, a Gyöngyös is még jobb lett. Mivel a Csurgó-
val és a Szegeddel a mostani ellenfél is játszott, némi összehason-
lításra volt lehetőség. A hevesiek 1 góllal kaptak ki Csurgón, és 
8-cal a Szegedtől, azaz esélyesebbek voltak.

A mérkőzésen aztán nagyon gyorsan tudatosították, hogy 
valóban lépéselőnyben vannak, és már a félidő végén négy gól-
lal vezettek. A különbség később sem változott érdemben, így a 
pontszerzésre továbbra is várni kell. 

Folytatás szeptember 18-án Mezőkövesden, majd 25-én érke-
zik az Eger. Ezen a két találkozón azonban már kötelező a pont-
gyűjtés megkezdése.

 
ez történt eddig
1. forduló: Tatabánya-PLER 32-22 (18-9)
2. forduló: PLER-Csurgó 23-25 (14-12)
3. forduló: Szeged-PLER 36-26 (16-12)
4. forduló: PLER -Gyöngyös 19-24 (8-12) 

Megint Jönnek, 
toBoroznAk

BEMutAtKozás Az nB ii-BEn
a városgazda utánpótlás akadémia keretében a nyár fo-
lyamán megalakult a futsal- és strandlabdarúgó-szakosz-
tály. számukra a mostani toborzó jelenti a bemutatkozást, 
most jelentkezhetnek a soraikba a gyerekek. olyan kiváló 
személyeket sikerült az akadémia új sportágai mellé állí-
tani, mint szabó lászló, a Testnevelési egyetem sport-
menedzsere, ughy Márk, a 110-szeres futsalválogatott 
csapatkapitány, ács Gábor, a hatszoros magyar bajnok 
kapus és balogh zsolt ueFa b-licences edző. a csapat 
az nb II-ben szerepel, ahol az első mérkőzésen szep-
tember 11-én a lőrinci sportcentrumban a Magyar Máltai 
szeretetszolgálat együttesét 5-4-re győzte le.

 

 
A kedvezőtlen idő ellenére is több mint 900 futó teljesítette 
a liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kifutópályáján a runway 
run távjait szeptember 5-én. A rendezvényen Baier tibor  a 
kerületi kormányhivatal, kormányablak és okmányirodai osz-
tályvezetője, maratonfutó képviselte az önkormányzatot, és a 
7. helyen ért célba.



2015. szeptember 26., szombat

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

A Pestszentimrei Sportkastélyban

12.00 - 20.00 Játszóház
(légvárakkal, 3D-s mozival, bohócműsorral, 
kézműves foglalkozással, lu� hajtogatással)

20.00 - 21.00 Bereczki Zoltán koncert
21.15 Tűzijáték
21.30 Ünnepi Máglya gyújtás

A műsorváltoztatás joga fenntartva!

A rendezvény szervezője: Városgazda XVIII. kerület Nonpro�t Zrt. További információ:
A rendezvény támogatója: Budapest Főváros XVIII. kerület www.bp18.hu
 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Pestszentimrei Sportkastély
1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c


