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AlmásKert

Újabb állomásához érkezett az almás-
kert rendezésének ügye, miután októ-
ber 1-jén megkezdődhet az alacskai 
út és a Határ út által határolt területen 
a vízvezeték- és csatornahálózat 
kiépítése. az építési engedélyek meg-
szerzéséhez a villanyhálózat kiépítése 
is szükséges. ez még az év végéig 
megtörténhet, így akár már jövőre 
elkezdődhet a házak építése.

lenézett válAsztóK

Kétszer keveredett botrányba rövid 
időn belül kőrös péter, a kerületi 
mszp frakcióvezetője, képviselőjelöltje, 
kampányfőnöke. az első alkalommal 
választási csalás gyanújával kapcso-
latban vetődött fel a neve, pár nappal 
később pedig nyilvánosságra került 
egy felvétel, amelyen leszögezi, hogy 
a választók nem gondolkodó lények, 
hanem egységsugarú síkidomok. 

hUngAriKUmoK

Első alkalommal rendezi meg a XvIII. 
kerületi önkormányzat a hungarikumok 
napját. szeptember 27-én egész 
napos színes program várja a kerületi 
lakosokat és a szentimre nevű tele-
pülések képviselőit a pestszentimrei 
sportkastély melletti szabad területen. 
ugyanakkor a közeli szent mihály-nap 
keretében a gyerekek szórakoztatásá-
ról gondoskodnak a szervezők. 

KözPontBAn A hAvAnnA 

A kerület legnagyobb lakótelepének 
hagyományos rendezvénysorozatát, 
a Havanna lakótelepi napokat idén 
szeptember 21. és 28. között rendezik 
meg. a nyolcnapos eseményen képvi-
selteti magát a könnyű-, a komoly- és 
az egyházi zene, több kiállítás-meg-
nyitó lesz, számos sportversenyt 
tartanak, és betekintést nyerhetünk a 
kerületi nemzetiségek kultúrájába is. 

mŰFÜves PályáK

Két egyházi iskolában, a szenczi molnár 
albert reformátusban és a szent lőrinc 
katolikusban adtak át műfüves futball-
pályát. a református felekezetet orbán 
kálmán lelkész képviselte a szeptem-
ber 12-i átadáson, míg a szent lőrinc 
iskola 16-i pályaavatóját snell györgy 
címzetes apát, az egyházmegyei kato-
likus Iskolák Főhatóságának igazgatója 
tisztelte meg. 

    

5. oldal 9. oldal 16. oldal 19. oldal

� különösen 
jó hangulatú 
szeptemberi 

kóstolóval kezd-
hették a kerületben 
élők az ősz eleji 
fesztiválok sorát. 
a rendezvény sikerét 
bizonyítja, hogy 
becslések szerint 27 
ezer látogató kereste 
fel a három nap alatt, 
és hogy szombaton, 
a fő napon több 
mint 60 bográcsban, 
grillrácson, tárcsán, 
gulyáságyúban ké-
szültek az ételek.

KeréKgyártó györgy  

– Jaj, a kenyeret otthon felej-
tettük – kapott a fejéhez Pintér 
Béla, az 1908 sZAC elnöke, majd 
sportemberhez méltóan felpat-
tant egy kempingkerékpárra, 
hogy pótolja a mulasztást. A rö-
vid közjáték jól mutatja, milyen 
lázas munka folyt a szeptemberi 
Kóstoló főzőfalujában szomba-
ton reggel, ahol már 7 óra után 
néhány perccel felsorakoztak a 
főzőverseny csapatai. 

pezsgő élet 
a FőzőFaluban
A főzőfalu élete pontosan mutat-
ja, hogy bár a szeptemberi Kós-
toló az elmúlt években kulturális 
kínálatával is a legnagyobb fővá-
rosi fesztiválok közé emelkedett, 
a lényege azért még mindig a fő-
zőverseny, amely nem egyszerű 
gasztronómiai esemény, sokkal 
inkább a helyi közösség ünnepe. 
A kezdetekben baráti társasá-
gok szombati piknikjének szá-
mító ősz eleji esemény ma már 
seregszemle és korzó egyszerre. 
A baráti csoportok mellett helyi 
cégek, intézmények munkatársi 
közösségei, civil és társadalmi 
szervezetek, sportegyesületek 
tagjai jönnek össze,  hogy egy-
felől megmutassák magukat a 
nyilvánosságnak egy félig ko-
moly, félig tréfás versengésben, 
másfelől találkozzanak azokkal, 
akikkel a mindennapi rohanás-
ban ritkán tudnak beszélgetni. 

A hely hangulatát jól mutat-
ja, hogy az ember itt könnye-
dén kaphat kölcsön kisbaltát, 
bicskát, dugóhúzót vagy éppen 
gyufát, ha volt olyan feledékeny, 
hogy ezek valamelyike nélkül 
indult el főzni, nem beszélve az 
olyan nemes gesztusokról, mint 
például a grillerek és a Város-
gazda csapatáé, amelynek tag-
jai, mielőtt hozzáláttak volna a 
versenymű elkészítéséhez, gyors 

reggelit kreáltak a tárcsán, és 
azzal végigkínáltak a verseny-
társakat is. Az ember elleshet 
továbbá érdekes trükköket. Pél-
dául hogy miként lehet a bog-
rácsban reggelire fánkot sütni.

A szervezők remek találmá-
nya, hogy a korábban a Bókay-
kert jó részét lefedő bográcsten-
gert külön főzőfaluvá rendezték 
át: a terület lakályosabb, nem 
beszélve arról, hogy a füst így 
csak azokra a szépekre száll, 

akik önként vállalják a részvételt 
a munkában. Így lehet továbbá 
műsort szervezni a grillrácsok, 
gulyáságyúk és bográcsok kö-
rül tüsténkedőknek. ebben az 
évben egy pantomimművész és 
egy cigányzenekar is adott mű-
sort – utóbbi főképp a Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
csapatának örömére, akiknek 
munka közben is volt energiájuk 
néhány nótát elénekelni.

mInden 
Hétvégén
– nagyon örülök, hogy a főző-
fesztivál népszerű hagyomány-
nyá vált a kerületben –  mondta 
Ughy Attila polgármester kora 
délután, az eredményhirdeté-
sen tartott rövid beszédében. –  
Örülök, mert ez kiváló alkalom 
arra, hogy találkozzunk. sietek 
hozzátenni: nem az egyetlen 
alkalom, hiszen szeptemberben 

minden hétvégére jut egy olyan 
esemény, ahol összejöhetünk. 
A második hétvégén, a sport-
ízelítőn itt, a Bókay-kertben 
még le is adhatjuk azt a pár 
kilót, amit a finom falatok kós-
tolása közben felszedtünk, a 
harmadik hétvégén pedig egy 
hungarikumfesztiválon talál-
kozhatunk újra. Én ott leszek 
mindegyiken. És önök?

Folytatás a 10 –11. oldalon

2. oldal

Óvoda 
az imreieknek
hétfőn hivatalosan is 
átadták a pestszentimrei 
napsugár óvoda napvi-
rág tagóvodáját. tavaly 
december végén szü-
letett meg a döntés: 
az Új széchenyi terv 
keretében 199 millió 
forinttal támogatja az 
állam a napsugár óvoda 
bővítését. A héten pedig 
már birtokba vehették a 
gyermekek.

a csaknem 200 millió forin-
tos összeg nagyobbik része 
európai uniós pályázati 
forrásból származik, a kö-
telező önrész a kormányzat 
önerőalapjából, a maradék 
az önkormányzat büdzsé-
jéből.
a kivitelezők alapos és sze-
met gyönyörködtető munkát 
végeztek. minden csoport 
külön szobába költözhet, s 
minden csoportszobához 
tartozik mosdó. a világos, 
csúszásmentes járófelület-
tel ellátott tornaterem két 
egyenlő részre osztható, 
ezáltal párhuzamos foglal-
kozások tarthatók benne.
– nagy öröm nekem, amikor 
olyan ünnepségen vehetek 
részt, ahol nem puszta fát, 
vasat, követ, betont adunk 
át, hanem valami jövőbe 
mutató befektetést, mint 
amilyen ez itt – mondta 
ughy attila polgármester a 
megnyitón.
– az óvoda mellett ma 
adjuk át az iskolaudvar 
fejlesztésének első ütemét 
is – tette hozzá lévai István 
zoltán alpolgármester –, 
amit jövőre követ az épület 
energetikai korszerűsítése.
az alpolgármester em-
lékeztetett arra, hogy az 
alacsony gyereklétszám 
miatt a táncsics iskola léte 
veszélyben forgott, ám 
ha a napvirág óvodából a 
gyerekek oda mennek isko-
lába, ez a probléma jó időre 
megoldódik.

Bővebben a 3. oldalon

az elmúlt évtized legszínesebb szeptemberi Kóstolója

ez volt a legjoBB

a három nap alatt több mint 25 ezren szórakoztak a szeptemberi Kóstolón  
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2 Közélet Ősszel elkezdődhet az Almáskertben a víz- és csatornahálózat kiépítése
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1450

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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

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

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

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának képviselő-
testülete Lévai István Zoltán 
alpolgármester kezdeménye-
zésére három éve, 2011. április 
28-án állította fel az Almás-
kert-munkacsoportot, amely-
nek az volt az egyik fő törek-
vése, hogy elősegítse a Határ 
út – Orgonafüzér utca – Égerfa 
utca – Platánfa utca – Alacskai 
út (156080 hrsz. alatti út) által 
határolt területen lévő telkek-
hez az építési engedélyek meg-
szerzését.

Feszített tempó
A munkacsoport az eddi-
gi bő kétéves tevékenysége 
alatt kiemelten foglalkozott 
az elkeseredett tulajdonosok 
problémáival, egyeztetése-
ket szervezett, és elősegítet-
te az Imreforrás Víziközmű 

Társulat létrehozását, amely 
rendelkezik már vízjogi en-
gedéllyel mind a víz-, mind 
a csatornahálózat kialakítá-
sára. Építési területté alakí-
tásról lévén szó az Almáskert 
rendezésének ügyében 2011 
tavasza óta jelentős előreha-
ladás történt.

– Munkánk eredményeképp 
a kerület korábbi vezetése által 
mintegy tíz évig rendezetle-
nül hagyott területen októ-
ber 1-jével megkezdődhetnek 
a víz- és a csatornahálózat 
kialakításának munkálatai, 
amelyek várhatóan 2015 tava-
szán zárulnak – tájékoztatott 
Lévai István Zoltán.

Családoknak 
segítve
Az építési engedélyek meg-
szerzéséhez a villanyhálózat 
kiépítése is szükséges. ez elő-
reláthatólag még az év végéig 

megtörténik. Mindezen lé-
pések eredményeként, a víz-, 
csatorna- és villanyhálózat ki-
alakítását követően, az építési 
engedély birtokában, akár már 
jövőre elkezdődhet a házak 
építése.

Az önkormányzat és az 
Almáskert rendezésének ko-
ordinálásával megbízott mun-
kacsoport kiemelt jelentőségű-
nek tartja, hogy a kerületnek 
ez a része a környezetében 

lévő lakóövezettel harmoni-
zálva épüljön ki.

– A munkacsoport létre-
hozása eredményes és sikeres 
volt, beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. A kezdeményezés 
több mint 70 család kerületi le-
telepedéséhez nyújt segítséget, 
valamint elősegíti egy rende-
zetlen terület beépítését, ami 
tovább fokozza a XVIII. kerü-
let családias, kertvárosi jellegét 
– mondta az alpolgármester.

Hamarosan 
leHet építkezni
Bővülhet a családi házas övezet

� Újabb állomásához érkezett az almáskert né-
ven ismert terület rendezésének ügye, miután 
október 1-jén megkezdődhet az alacskai út 

és a Határ út által határolt területen a vízvezeték- és 
csatornahálózat kiépítése.

lévai istván zoltán alpolgármester örömmel számolt be arról, hogy már idén megkezdődhet a terület fejlesztése 

minden tUlAJdonossAl 
törődiK Az önKormányzAt
a munkacsoport kiemelten foglalkozik az almáskert másik 
(az alacskai út – 145111/3 hrsz. – Határ út – orgonafüzér 
utca által határolt) területével is, ahol sikerült egy olyan 
szabályozási tervet kialakítani, amellyel tömbönként, vagyis 
kisebb csoportokban is lehetőségük van a tulajdonosoknak 
a telekalakításra. Itt szintén több mint tíz éve húzódik a 
rendezés, mert a tulajdonosok nem tudnak dűlőre jutni a 
telkek alakításában. ezzel az új szabályozási tervvel viszont 
kisebb tulajdonoscsoportok megegyezése is elegendő a 
telekalakításhoz, nem kell a mintegy 100 embernek együtt 
megállapodnia. 
mindezek eredményeként van olyan tömb, amelyben 
már megállapodtak a tulajdonosok, és megtörtént a 
telekalakítás, így a közművek kiépítését követően ezen 
a területen is elkezdődhet a fejlesztés, illetve a másik 
területhez hasonlóan családi házak épülhetnek.
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3 Közélet Emelkedik a gyermeklétszám Pestszentimrén

�Ünnepi műsor, 
koccintás és 
állófogadás kísére-

tében adták át hétfőn a 
pestszentimrei napsugár 
óvoda napvirág tagóvo-
dáját. tavaly december 
végén született meg a 
döntés: az Új széchenyi 
terv keretében 199 millió 
forinttal támogatja az 
állam az óvodafejlesz-
tést. a héten pedig már 
birtokba vehették az 
épületet a gyermekek.

ditzendy attila   

A megjelenteket Perge Zsoltné 
óvodavezető köszöntötte, köz-
tük Ughy Attila polgármestert, 
Kucsák László alpolgármestert-
országgyűlési képviselőt, Lévai 
István Zoltán alpolgármestert, a 
választókerület önkormányzati 
képviselőjét és Csomó Tamás 
alpolgármestert. Külön kiemelte 
a Méhecske csoport gyermekeit, 
akik már nagyon várták ezt a 
mai napot.

közösen 
gyorsabb
– Kaptam egy hűtőmágnest az 
óvoda logójával, amit a hűtő-
szekrényemen méltó helyen tar-
tok majd. sokan, sokat vártunk 
erre az óvodára, és sokak köz-
re- és együttműködése nélkül 
nem jutottunk volna el eddig a 
pillanatig – fogalmazott nyitó-
beszédében Kucsák László, majd 
kipillantott a tágas ablakon a 
komor felhőkre, s mosolyogva 
folytatta: – némiképp az időjá-
rás is a kegyeibe fogadott min-
ket, mivel az ünnepély kezde-
tének pillanatában éppen nem 
esett az eső. De na adjuk fel a 
reményt, hamarosan megjelenik 
a napsugár is.

Jövőbe mutató 
beFektetés
A hetven férőhelyes beruházásról 
szólva így fogalmazott: 

– A hetven kis óvodásnak 
ne tűnjék hetvenkedésnek, de 
valóban komoly eredményt ér-
tünk el.

A csaknem 200 millió forin-
tos összeg nagyobbik része eu-
rópai uniós pályázati forrásból 
származott, a kötelező önrész a 
kormányzat önerőalapjából, a 
maradék az önkormányzat bü-
dzséjéből.

A kivitelező Mozaik Építőipari 
Kft. alapos és szemet gyönyör-
ködtető munkát végzett. Minden 
csoport külön szobába költöz-
het, és minden csoportszobához 
tartozik mosdó. A világos, csú-
szásmentes járófelülettel ellátott 
tornaterem két egyenlő részre 
osztható, ezáltal párhuzamosan 
tarthatók benne foglalkozások.

– nagy öröm nekem, amikor 
olyan ünnepségen vehetek részt, 
ahol nem puszta fát, vasat, követ, 
betont adunk át, hanem valami 
jövőbe mutató befektetést, mint 
amilyen ez itt – kezdte a beszé-

dét Ughy Attila. – Már 2010-ben 
felmerült, hogy bővíteni kellene 
az itteni óvodai férőhelyeket. 
ez az igény annak köszönhető, 
hogy a XVIII. kerületbe egyre 
több fiatal család költözik, ame-
lyek sok esetben három, sőt négy 
gyermeket is vállalnak.

A polgármester kis kitérőben 
emlékezett az egykori iskolára.

– A tagóvodát a régi iskola-
épületet átalakítva hoztuk lét-
re, amely egy különleges épü-
let volt, ugyanis számos jeles 
személy koptatta ott a padokat. 
nem csak Lévai István Zoltán-

ra gondolok, itt van körünkben 
Kékesi András rendőrkapitány 
úr is…

– Én is – szólt közbe a polgár-
mester mellett álló óvodavezető.

– Én is, én is! – hallatszott 
mindenhonnan.

– Jó – mondta a polgármester 
–, akkor most tegye fel a kezét, 
aki ide járt iskolába.

Rengeteg kar lendült a ma-
gasba. Ughy Attila a tőle meg-
szokott humorral sommázta:

– Azt kell mondanom, 
hogy ha a világnak nem is, de 
Pestszentimrének mindenkép-
pen ez a közepe. Így még na-
gyobb ünnep, hogy sikerült fel-
újítanunk ezt az épületet.

Beszéde további részében a 
polgármester kifejtette: nem ki-
zárólag az épület újult meg, ha-
nem vele együtt a kert is.

FeJlődIk 
az Iskola Is
Pompás gyepszőnyeg veszi körül 
a színes mászókákat, csúszdá-
kat, amelyek esésbiztos alapon 
várják a szebb időjárást és az 
örökmozgó óvodásokat.

– sokáig nyugtatgattam az 
óvodai helyszűke miatt türel-
metlen szülőket, várjanak tü-
relemmel, ugyanis van esély 
arra, hogy az önkormányzat egy 
komoly beruházást valósítson 
meg – fogalmazott Lévai István 
Zoltán. – És megtörtént. Kaptak 
egy Mercedest, hiszen ez az épü-
let olyan, akár az autók között a 
Mercedes.

Az alpolgármester megkö-
szönte a szomszédos Táncsics 

Általános és német nemzeti-
ségi Iskolának, hogy átadta ezt 
az épületet, a jövőről pedig azt 
mondta: együttműködik majd 
a két intézmény. Jó példa erre 
az új tornaszoba, ahol a megnyi-
tóünnepség zajlott, ugyanis ott 
tartják majd az elsősök és máso-
dikosok testnevelésóráját.

– Az óvoda mellett ma adjuk 
át az iskolaudvar fejlesztésének 
első ütemét is – mondta Lévai 
István Zoltán –, amit jövőre kö-
vet az épület energetikai korsze-
rűsítése. 

Az alpolgármester emlékez-
tetett arra, hogy az alacsony 
gyereklétszám miatt a Táncsics 
iskola léte veszélyben forgott, 
ám ha a napvirág óvodából a 
gyerekek oda mennek iskolába, 
ez a probléma jó időre megol-
dódik.

A népviseletbe öltözött óvo-
dások a napsárga kendős óvó 
nénik gyűrűjében adtak műsort. 
Produkciójukat koccintás és po-
hárköszöntők követték, majd az 
ünnepélyes szalagátvágás után a 
vendégeket körbekalauzolták az 
épületben.

 „A Xviii. kerület a 
főváros azon részei 
közé tartozik, ahova 
egyre több fiatal család 
költözik, amelyek sok 
esetben három, sőt 
négy gyermeket is 
vállalnak” – fogalmazott 
a megnyitójában Ughy 
Attila polgármester.

Óvoda és iskola 
együttműködése
Új tagóvodával gazdagodott a Kossuth Ferenc-telep

– szakrendeléseinkre azok jönnek, akiknél már 
kialakult valamiféle betegség, és a háziorvosuk 
beutalta őket. Az effajta szűrőnapok célja az, hogy 
megszólítsuk azokat az egészséges embereket, 
akik még nem kerültek be az ellátórendszerbe – 
világosított fel dr. Ralovich Zsolt főigazgató, majd 
kifejtette: – Öregedő társadalomban élünk, az 
életkor előrehaladtával mind több betegség alakul 
ki az emberben, ugyanakkor egyre kevesebben 
dolgoznak az egészségügyben, tehát növekvő be-
teglétszámot kell ellátni csökkenő szakembergár-
dával. ezért is fontosak a szűrések, a felvilágosító 
programok.

a koraI FelFedezés
A szűrések segítségével képesek felfedezni a szak-
emberek a betegségeket korai stádiumukban, ami-
kor azok még kisebb beavatkozással gyógyíthatók. 
egy évben kétszer, tavasszal és ősszel szerveznek 

szűrőnapot a Jahn Ferenc kórházban. Vajon mit 
mutatnak a számok, hányan keresik fel ilyenkor 
az intézményt?

– Öt-hatszáz vizsgálatot végzünk reggeltől kora 
délutánig – tájékoztatott a főigazgató.

– egy ember nyilván nem csak egy vizsgálatra 
jön…

– Átlagosan kettőt-hármat vesznek igénybe.
A kínálat bőséges volt, akadt miből válogatni. 

Ahogy a szakember fogalmazott, leggyakrabban a 
népbetegségeket szűrik ki, vagyis a magas vérnyo-
mást, a cukorbetegséget, a krónikus légzőszervi 
betegségeket.

Ughy Attilával a COPD-mérés standjánál lehe-
tett találkozni. Adta magát a kérdés:

– Hogy szolgál a kedves egészsége?
– Köszönöm! Éppen most vizsgálták meg a lég-

zésfunkciómat, és egészen jó lett az eredménye. 
gyerekkorom óta asztmával élek – magyarázta a 

polgármester, hogy miért éppen légzésfunkciós 
vizsgálaton vett részt.

Jelentős támogatás 
a kórHáznak
A szűrőnapokkal kapcsolatban Ughy Attila hang-
súlyozta, hogy ilyen alkalmakkor egyetlen hétvégi 
délelőttön elvégeztetheti bárki a számára fontos 
vizsgálatokat.

– A mai nap költségeit a XVIII. kerületi ön-
kormányzat fedezte, mint teszi ezt évek óta rend-
szeresen. elsősorban olyan vizsgálatokat kérünk a 

kórháztól, amelyekre a saját rendelőintézetünkben 
nincsen lehetőség – mondta a polgármester.

A Dél-pesti Kórháznak nyújtott támogatás 
nem merül ki ebben, ugyanis az önkormány-
zat támogatásával éppen most vásárolnak egy új 
nagy teljesítményű altatógépet, így a már meglé-
vővel együtt két komoly műtétet tudnak majd egy 
időben elvégezni. Az urológiai osztály felújításá-
ban szintén jelentős anyagi terhet vállalt magára 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, 
ezzel is javítva a kerületben élők egészségügyi el-
látását.

Ê dia
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együTT AZ 
egÉsZsÉgÉRT
Őszi szűrőnap a Dél-pesti Kórházban
egészségnapra várta a Xviii. kerületi lakosokat szeptember 13-án a Jahn Ferenc 
dél-pesti Kórház. reggeltől délutánig bárki részt vehetett sebészeti, fül-orr-gégé-
szeti, urológiai, méhnyakrák-, tüdő-, lúdtalp- és diabéteszszűrésen, légzésfunkciós 
vizsgálaton, vérnyomás-, vércukor- és koleszterinmérésen, gyógytorna- és dietetikai 
tanácsadáson, továbbá segítséget kaphatott a dohányzásról való leszokásban. Az 
őszi egészségnap fővédnöke Ughy Attila polgármester volt.

ughy attila polgármester fontosnak tartja, hogy az új óvoda sok gyermeket fogadhat

lévai istván zoltán alpolgármester egykor itt tanult
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4 Közélet Egészségügyi dolgozókat jutalmazott az önkormányzat

A gyerekek 
biztonságáért
évtizedes problémát sikerült megol-
dani a Kandó téri általános iskolánál, 
ahol az intézmény bejárata előtt kibő-
vítették a parkolót, így a gyerekeknek 
a családi autóból kiszállva nem kell a 
forgalmas úttesten átkelniük.

Amint azt Dámsa József, ganztelep és 
ganzkertváros fideszes önkormányzati képvi-
selője elmondta, elsősorban biztonsági szem-
pontból volt fontos a fejlesztés.

– Természetesen emellett kényelmesebb is az 
iskola bejáratához közel megállni, de reggelente, 
illetve a tanítás végeztével is sokszor kaotikus, 
sőt veszélyes volt a helyzet. A gyerekeknek és a 
szülőknek is a már hazainduló járművek között 
kellett eljutniuk a környező utcákban parkoló 
autóhoz. A parkolóterület megnöveléséhez fel 
kellett tölteni a vizesárkot, de a vízelvezetés a 
parkoló alatt továbbra is biztosítva van.

A parkolási helyzeten ugyancsak javított a 
Kandó iskola új, három tantermet magába fog-
laló épületéhez tartozó murvás parkoló, amely 
mintegy 10 jármű befogadására képes.

A Kandó tér forgalmának optimalizálása 
több szakaszban történik. Az év elején az ide 
torkolló utcák végére forgalomlassító prizmákat 
helyeztek. 

– A többszörösére növelt parkolókapacitásnak 
és a prizmáknak is érezhető a jótékony hatásuk. 
ezzel együtt további lehetőségek vannak a köz-
lekedésbiztonság növelésére – mondta Dámsa 
József. – A jövőben a prizmák közötti burkolat 
megemelésével és az azon való megállást tiltó 
sárga felfestéssel egy nem klasszikus gyalogát-
kelőt lehet kialakítani. 

A képviselő hozzátette, hogy a burkolat meg-
emelésével természetesen meg kell várni a csa-
tornázási munkálatok befejezését. 

Ê P. a.

gyűjtőzsákok 
Az önkormányzat az előző évekhez hason-
lóan ingatlanonként 5 zsákot ad ingyene-
sen a lakosoknak a kerti és a közterületeken 
keletkező zöldhulladék összegyűjtésére. 

ezenfelül az FKF Zrt. Jegenyefasor 16. 
sz. alatti hulladékudvarában a készlet ere-
jéig 50 százalékos kedvezménnyel, vagyis 
90 Ft + áfa áron vásárolhatók meg a 100 
literes zöldhulladék-gyűtő zsákok.

nem lesz 
veszélyes, 
ha gyűjtjük
Az önkormányzat környezetvédelmi 
csoportja szeptember 20-án, szomba-
ton veszélyeshulladék-gyűjtési akciót 
szervez a martinovics téren, a Béke té-
ren, a havanna-lakótelepen (a Kondor 
Béla Közösségi ház előtt), valamint a 
pestszentimrei hősök terén.

A helyszíneken aznap 9 és 13 óra között lehet 
leadni a hulladékot.

Leadható a háztartásban keletkező elektro-
nikai hulladék (tévé, monitor stb.), illetve ve-
szélyes hulladék (festék, permetezőszer, hígító, 
fáradt olaj, akkumulátor stb.).

Autógumi leadására nincs lehetőség.

nem tűnt el 
a repülőgép
A bezárt mcdonald’snál csupán a hűlt 
helye emlékeztet a „mekis repülőre”. 
előző lapszámunkban beszámoltunk 
arról, hogy Facebook-oldalán Ughy 
Attila felvetette: találjuk ki, mi legyen 
az An–2-es sorsa. A poszt hozzá-
szólói számtalan ötlettel álltak elő. 
A polgármester online fogadóóráján 
jelentette be: „látva a támogatást, 
már ma megkezdtem a tárgyalásokat 
a légiközlekedési Kulturális Központ 
Közhasznú nonprofit Kft.-vel (lKK), 
amelyhez a gép kerülne.” mi pedig a 
repülő nyomába eredtünk.

elsőre nem a legegyszerűbb feladat ráakadni 
az LKK üzemeltette Aeropark bejáratára, de 
a következő alkalommal már gyerekjáték lesz. 
Mert a következő alkalom biztosra vehető, ak-
kora élményt ad ez a különleges park.

Az egykori Malév egykori gépei várják itt 
méltóságteljesen a látogatókat, akik Nagyváthy 
Sándor nyugalmazott fedélzeti mérnök vezeté-
sével felszállhatnak a repülőkre, s beülhetnek a 
pilótafülkébe, vagy éppen stewardess-ruhában 
ragadhatnak tálcát.

A büszke gépmadarak mellett, a kerítés tö-
vében ott a szárnyaszegett mekis gép. szó sze-
rint szárnyaszegett, mert a szállításkor elemei-
re szedték, most így várja további sorsát.

– Részben az LKK, részben önkéntesek dol-
goznak majd a gép felújításán, de természete-
sen számos olyan munka akad, amelyek elvég-
zésére szakembereket kérünk fel – magyarázza 
Samu Ádám, az LKK szóvivője.

Amikor üllői úti étterme bezárásáról dön-
tött a McDonald’s, megkereste az LKK-t, 
mondván, számukra fölöslegessé vált a repülő, 
átadnák azt a múzeumnak.

samu Ádám úgy véli, a felújítási munkák a 
jövő év első felében fejeződhetnek be. Vagyis 
már csak néhány hónapot kell várnunk, s meg-
látjuk, szebb lesz-e az egykori mekis gép, mint 
amilyen a fénykorában volt. 

Ê dia

Figyelmeztet 
a Földhivatal!
Budapest Főváros Kormányhivata-
la Földhivatalának tudomására jutott, 
hogy bizonyos vállalkozók országos 
földhivatali ügyintézést ígérve hiteles 
tulajdoni lapot és térképmásolatot is 
kínálnak tetemes – csaknem kétsze-
res –többletköltség ellenében, a meg-
rendelést követő néhány munkanapos 
teljesítéssel. 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a földhiva-
tali ügyintézés idegenekre bízása és a többnapos 
késedelem jelentős kockázattal jár!

Hiteles, biztonsági elemekkel ellátott tulaj-
donilap-másolatot, térképmásolatot kizárólag a 
földhivatalok és a kormányablakok szolgáltat-
nak. Budapesten a kerületi földhivatalok a hét 
minden munkanapján nyitva tartanak, ügyfele-
ink jellemzően 10 percen belül intézhetik el az 
ügyeiket. 

A kormányablakokban ingyenes ügyfélkapus 
regisztrációt követően az online rendszer az ér-
deklődőnek saját számítógépéről közvetlen hoz-
záférést biztosít a földhivatali adatokhoz. Így 
a nap 24 órájában lekérdezhető e-hiteles vagy 
nem hiteles tulajdoni lap, térképmásolat. 

A földhivatalokról és a díjakról a hivatalos 
honlapon tájékozódhatnak: www.foldhivatal.
hu.

elismerés az egészségügyieknek 
a kiemelkedő erőfeszítésekért
A szeptemberi fizetés mellé pénzjutalmat is kaptak a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. munkatársai. A ju-
talmakat az önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató együttműködésének kö-
szönhetően vehette át minden dolgozó.

este is világos az Iker tér
számos kisebb-nagyobb beruházás indult már el, vagy folynak az előkészületeik a 
8. számú választókerületben.

Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő la-
punkban korábban már beszámolt arról, hogy 
a gloriett-telepen és a szent Lőrinc-lakótelepen 
több társasház energetikai korszerűsítése kezdő-
dött el, vagy már be is fejeződött. emellett több 
kisebb, de sokakat érintő változás is történt, ame-
lyekről a településrészen élő Sántha Gábor, az 
önkormányzat oktatási, közművelődési, sport- és 
ifjúsági bizottságának tagja beszél.

– A szívemhez közel álló fejlesztés volt két év-
vel ezelőtt a szent Lőrinc lakótelepen, a Vándor 
sándor utca 3. alatti tízemeletes ház tövében ta-
lálható parkban a Zsolnay-díszkút újraavatása. 
Kellemes és szép látvány a Mesevár elnevezésű 
kút és a gyönyörű park is, ez utóbbit az itt élők 
úgy emlegetik, mint a pihenés szigetét. sajnos 
azonban nem sokáig élvezhettük a kutat, mert 
elromlott, ezért a javításához galgóczy Zoltán 
segítségét kértem. A díszkút most már ismét üze-
mel, igaz, hogy naponta csupán két-három órán 

át, de ennek gazdasági okai vannak. szeretném, 
ha jövő tavaszra megújulna a Kinizsi Pál és a Fia-
talság utca sarkán lévő park is. 

sántha gábor a beruházások közül kiemelte 
a Darus Utcai Általános és Magyar–német Két 
Tannyelvű Iskola épületének energetikai korsze-
rűsítését. 

– Látványosan megújult az egész épület, és 
műfüves focipályáján rúghatják a labdát a gye-
rekek. A támogatási szerződést a kerületi előző 
vezetősége hagyta jóvá 2010-ben, azonban a be-
ruházás költségeit ebben a ciklusban kellett ki-
gazdálkodnia az önkormányzatnak.

A körzetben a Kinizsi Pál és a Darus utca sar-
kán parkoló készült, az Iker tér pedig közvilágítást 
kapott – mindkettő régi igénye volt a környékbeli-
eknek. A kutyások és a nem kutyások közti ellen-
téteket tompítja, hogy ebben a ciklusban megva-
lósult a kutyafuttató is a szent Lőrinc-telepen. 

Ê fülep 

dámsa józsef örömmel mutatta a parkolót

sántha gábor és galgóczy zoltán is bízik benne, hogy több, a mesevár-kúthoz hasonló 
fejlesztés valósulhat meg a körzetben 

– A fejenként bruttó 65 ezer forintos anyagi elis-
merés az év első nyolc hónapjának gazdasági tel-
jesítményéből adódik. szeretném, ha a hátralévő 
hónapok eredménye hasonlóan sikeres lenne, és 
ismét tudnánk önöket támogatni – mondta Ughy 
Attila a Zsebők Zoltán szakrendelőben szeptem-
ber 2-án tartott tájékoztatóján. – A cél az, hogy 
év végéig a jutalom összege, a most megkapott 
pénzzel együtt, elérje az egyhavi bruttó átlag-
bért.

A polgármester kiemelte: az önkormányzat 
számára fontos, hogy – ha komoly erőfeszítések 
árán is – az egészségügyben dolgozókkal együtt-
működve fokozatosan javuljon a kerület lako-
sainak egészségi állapota. ezzel párhuzamosan 
szeretnék valamennyi egészségügyi intézmény 
gazdálkodását stabilan tartani. 

– Ha idén ilyen jól tudtunk gazdálkodni, akkor 
jövőre talán még nagyobb egyéni, illetve közössé-
gi juttatásokra nyílik lehetőség az önkormányzat 
és az egészségügyi szolgáltató kft. vezetésének 
együttműködésével – tette hozzá Ughy Attila.

Az év folyamán több ingyenes szűrővizsgálati 
napot is rendezett az önkormányzat és a szakren-
delő, amelynek munkatársai akár a szabadidejü-
ket is feláldozva végezték a vizsgálatokat. 

– Az egészségügyben dolgozóknak a napi 
ügyek ellátásán kívül fontos szerepük van az ön-
kormányzat egészségmegőrzési programjainak 
lebonyolításában is. Tették ezt nyáron, hétvége-
ken is, amikor az emberek többsége szabadságon 
van. ezért nekünk ilyen formában is köszönetet 
kell mondanunk – hangsúlyozta a polgármester.

Ê P. a.

a kerület honorálja az egészségügyiek erőfeszítéseit
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5A magyar polgárokat „egységsugarú síkidomnak” tartják az MSZP-ben  Közélet 

� kétszer kevere-
dett botrányba 
rövid időn belül a 

szocialista kőrös péter. 
az első alkalommal 
választási csalás gya-
nújával kapcsolatban 
vetődött fel a neve, pár 
nappal később pedig 
nyilvánosságra került 
egy felvétel, amelyen a 
választókat gyakorlatilag 
lebunkózza.

városKéP-összeállítás  

„A választókat minek tekintjük? 
Összetett gondolkodó lénynek 
vagy egységsugarú síkidom-
nak? szerintem az utóbbinak 
kell” – mondja Kőrös Péter 
MsZP-s képviselő egy hangfel-
vételen, amely a Hír TV birto-
kába jutott. A televíziós társa-
ság megkereste a képviselőt, aki 
az októberi választásokon újra 
indul a 6. számú választókerü-
letben (Havanna-lakótelep) az 
MsZP–DK–együtt–PM–MLP–
szociáldemokraták jelöltjeként. 
Kőrös letagadta rögzített kije-
lentését, majd amikor végleg ki-
fogyott az érvekből, telefonjával 
filmezni kezdte a stábot. 

kőrös, sImon, 
szanIszló
Kőrös Péter jól ismert, ellentmon-
dásos szereplője a XVIII. kerületi 
közéletnek: jelenleg önkormány-
zati képviselő és az MsZP frak-
ciójának vezetője. 2006 és 2010 
között ugyancsak önkormány-
zati képviselő volt. A kormány-
párti és a baloldali sajtó egyetért 
abban, hogy a Mester László pol-
gármesterségével fémjelzett előző 
ciklusban szaniszló sándorral és 
simon gáborral egy erős lobbit 
alkotott, amely nagy befolyással 
volt a kerület ügyeinek alakulá-
sára, sokszor akár a polgármester 
akaratával szemben is. ez utóbbi 
tényt korábban a Városképnek 
nyilatkozó régi vonalas baloldali 
képviselők is megerősítették.

Szaniszló Sándor jelenleg a 
baloldali választási szövetség pol-
gármesterjelöltje a kerületben, Si-
mon Gábor pedig házi őrizetben 
várja perének a végét. 

nInCsenek 
véletlenek
Az év elején ugyanis osztrák 
pénzügyi felügyeleti jelentés 
nyomán nyomozás indult ellene, 
és kiderült, hogy több száz millió 
forintnak megfelelő összeget tart 
Ausztriában megnyitott szám-
lákon: olyan pénzeket, amelyek 
eredetére a mai napig nem tu-
dott magyarázatot adni. Az ügy 
azért is vert fel nagy port, mert 
simon nemcsak a kerületben 
volt nagy ember: Mesterházy 
Attila jobbkezének is számított. 
A megmagyarázhatatlan vagyon 
pedig abban az időben kelet-
kezett – a 2006 és 2010 közötti 
periódusban –, amikor a kerület 
költségvetésében óriási deficit 
keletkezett.

Kőrös Péter tehát ebből a kö-
zegből vált a kerületi baloldal, 
illetve választási kampánya irá-
nyító emberévé. Vezetése alatt 
döntött úgy a helyi baloldal, 
hogy az előbb letartóztatott, 
majd házi őrizetbe vett simon 
gábor helyett Kunhalmi Ág-
nest indítsák az országgyűlési 
választásokon. Azt a Kunhal-
mi Ágnest, aki eleinte oktatá-
si szakértőként aposztrofálta 
magát – mint később kiderült, 
diploma és nyelvvizsga nélkül. 
Kunhalmi veszített is a 15. szá-
mú választókerületben Kucsák 
Lászlóval szemben, és most Fa-
lus Ferenc szószólójaként tűnik 
fel olykor a főpolgármesteri cí-
mért folyó küzdelemben.

aJánlások 
Fénymásolaton
A helyi választási iroda felje-
lentést tett szeptember 11-én 

azért, mert a Havanna-la-
kótelep egyik postaládájából 
egy Kőrös Pétert támogató, 
fénymásolt többek által aláírt, 
sorszámozott aláírásgyűjtő ív 
került elő. ez a törvény szerint 
hamisítványnak minősül, az 
ilyen gyűjtőív szándékos beve-
tését pedig választási csalásként 
is értékelheti a bíróság, amit 
háromévi szabadságvesztéssel 
is büntethet. 

A szelvény történetesen Kiss 
Róbert ládájába került, aki a Fi-
desz–KDnP jelöltje a 6. számú 
körzetben. Kiss azonnal jelezte 
a hibát a választási bizottság-
nak, amely feljelentést tett.

− Meglepetés nem ért en-
gem, hiszen a szocialisták azon 
munkálkodtak a közelmúltban 
is, hogy becsapják a választó-
kat. Tudunk erre nyilvánvaló 
eseteket sorolni – nyilatkozta 
Kiss Róbert a Hír TV-nek.

Az ügyben Kőrös Péter fel-
lebbezett a Fővárosi Választási 
Bizottságnál, de fellebbezését a 
bizottság elutasította. .

„mI, píárosok, 
így mondJuk”
A Hír TV két nappal a tör-
téntek után tette közzé azt a 
hangfelvételt, amelyen Kőrös 
„egységsugarú síkidomnak” 
nevezi a választókat. Cinikus 
megjegyzésére végül is nem 
adott magyarázatot a Hír TV 
stábjának, ehelyett a simontól 
eltanult módszerrel maga is fil-
mezni kezdett. 

Az „egységsugarú síkidom” 
kifejezés egyébként Kőrös ma-
gyarázata szerint nem a válasz-
tó lebunkózása, hanem egy PR-
os szakkifejezés.

– A választási kampányban 
vannak szlogenek, és a kam-
pányszakemberek szoktak le-
egyszerűsítő jelzőket használni 
arra, hogy hogyan is jellemzik 
a mai választópolgári magatar-
tást. Ilyen típusú jelzők bizto-
san elhangzanak kampányér-
tekezleten. ezek kifejezetten 
munkajellegű megszólítások – 
magyarázta a Hír TV-nek.

Talán igaza van. De a kö-
zösségi oldalakon hozzászóló 
választók erős ellenérzésüket 
fogalmazták meg a kampány-
főnöki terminus technicus mi-
att.  

Botrányos 
vélemény

gyáli kertes házban lakik, de a Havannán indul a saját választóit is lenéző mszP-kampányvezér

A korábbi szocialista pol-
gármestert, a mostani vá-
lasztáson függetlenként 
induló mester lászlót is 
megkérdeztük az elhang-
zottakról. 

Minden bizonnyal hallott már a 
szocialista kampánystáb munka-
értekezletén elhangzott megál-
lapításról, miszerint a választók 
nem gondolkodó emberek, ha-
nem inkább egységsugarú sík-
idomok. Mi a véleménye erről?

Annyiban foglalkoztat, mint 
mindenki mást, ugyanakkor a 
titokban készített felvételeket 
mindig is elítéltem, különösen, 
ha valaki azokat politikai célok-
ra használja fel.

A kifejezések nem döbbentet-
ték meg?

Tisztelettel kell lenni a vá-
lasztók iránt, hiszen őket kell 
képviselnünk. sajnos az elmúlt 
években a különböző pártok 
annyiféle sértő kifejezést talál-
tak ki a választókra, hogy ez 
nem előzmények nélküli, nem 
tekinthető példátlannak.

A párton belül önnek is lehet-
tek konfliktusai, ha úgy döntött, 
hogy független polgármesterje-
löltként indul.

Voltak belső vitáink, ame-
lyek egymásra rakódtak, s végül 
augusztusban úgy döntöttem, 
hogy kilépek az MsZP-ből. A 
polgármester-jelöltséget pedig 
azért vállaltam, mert nagyon 
sok tisztességes ember keresett 
meg azzal az elképzeléssel, hogy 
el kell indulnom. Azt tapasz-
taltam, hogy egyre több ember 
ábrándul ki a pártokból, közöm-
bössé válnak a politika iránt, 
mert úgy érzik, nem velük tö-
rődnek. Olyan személyeket ke-
resnek, akik hitelesek számukra. 
Megtisztelő az a sok szeretet, 
amit az elmúlt időszakban az 
emberektől kaptam, ezért érez-
tem úgy, hogy el kell indulnom.

A Pátria Egyesület támogatá-
sával?

A Pátria nagyon fontos szá-
momra, sok értékes programot 
szerveztünk, segítettünk a sOFI 
sportolóinak, de ez teljesen füg-
getlen az egyesülettől. nem is 
szeretném, ha keverednének 
a dolgok, hiszen az egyesület 
egyik körzetben sem indított 
képviselőjelölteket. Mint füg-
getlen magánszemély léptem a 
szorítóba. 

Budapesten még nem volt 
példa arra, hogy valakit párttá-
mogatás nélkül, függetlenként 
válasszanak polgármesterré. Lát 
valós esélyt a győzelmére?

Ha nem látnék, akkor nem 
vágnék bele. 16 évig voltam 
polgármester – négy kormány 
alatt –, és úgy érzem, sokféle 
szavazóbázist sikerült ez idő 
alatt megszólítanom. Mindezt 
úgy tudtam elérni, hogy min-
dig konszenzusra törekedtem. 
Abban reménykedem, hogy 
alternatívát adok a választók-
nak. egy ilyen településen, mint 
amilyen a mi kerületünk, sokkal 
inkább a személyekre szavaznak 
a polgárok, nem annyira a pár-
tokra. 

Ê s. n. zs.

mozgalmas hetek állnak 
a lehet más a Politika 
önkormányzati képvise-
lőjelöltjei, aktivistái mö-
gött. Kassai dániel, az 
lmP Xviii. kerületi pol-
gármesterjelöltje pozitív 
hangvételű kampányra 
készül. elmondása sze-
rint főleg olyan választók 
állhatnak melléjük, akik-
nek elegük van többek 
között a baloldalon ta-
pasztalható civakodás-
ból. 

– Az ajánlásgyűjtés alatt na-
gyon sok biztató szót kaptunk 
a kerületben élőktől. számos 
olyan ember fejezte ki a szimpá-
tiáját irántunk, aki bevallottan 
megelégelte a szaniszló sándor 
és Mester László közötti huza-
vonát – kezdte Kassai Dániel. 

– Mi pozitív kicsengésű kam-
pányra készülünk, szeretnénk 
kimaradni a sárdobálásból.

A politikus elmondta, hogy 
több lakossági panasz érkezett 
hozzájuk, ugyanakkor hasz-
nálható ötleteket is kaptak a 
választóktól.

– Az egyik legnagyobb gon-
dot a parlagfű jelenti, sokan 
jelezték, hogy az üres, elhagya-
tott telkeken nem irtják azt. 
ennek megoldásában sokkal 
szigorúbban kell fellépnie az 
önkormányzatnak. Az itt élők 
szeretnének néhány új játszó-
teret is.

Kassai Dániel kiemelte, 
hogy részvételi költségvetést 
szeretne megvalósítani.

– A kerületet területi egysé-
gekre osztva, az egyes területek 
civil csoportjaival egyeztetve 
döntenénk  a fejlesztésekről. 
Ily módon a költségvetés 5–10 
százalékának a felhasználá-
sáról a lakosság dönthetne. A 
településfejlesztés kérdésében 
erős lobbizásra van szükség, 
hogy a fővárosi kezelésű utak 
fejlődjenek, köztük például 
a fő ütőérnek számító üllői 
út. szeretném, ha a MÁV-val 
egyeztetve javíthatnánk a vas-
úti közlekedésen, ezzel is teher-
mentesítve az autóutakat. Ha a 
szemeretelepen sűrűbb lesz a 
vonatközlekedés, és több busz-

járat is megállna ott, akkor jó-
val könnyebben lehetne bejutni 
a belvárosba. 

Az LMP polgármesterjelölt-
je szeretné megkönnyíteni a 
mozgáskorlátozottak ügyinté-
zését is. 

– A posták, a gyógyszertá-
rak és a bankok környékén meg 
kell oldani az akadálymentesí-
tést. ezenkívül szeretném, ha 
az okmányiroda a hét egy nap-
jának egy bizonyos időszaká-
ban csak a mozgáskorlátozott 
ügyfeleket fogadja.

A választási kampányra 
visszatérve Kassai Dániel rövi-
den reagált a politikai riválisok 
ügyeire, így az MsZP-s aláírás-
gyűjtő lista, illetve a Kőrös Pé-
ter választókat illető megjegy-
zése körül kialakult botrányra.

– Úgy gondolom, hogy mind 
a szocialista oldalon történtek, 
mind a polgármester elleni pa-
nasz erősen felnagyított ügy.  
Ugyanakkor durva hibának 
tartom, ha egy politikus nem 
becsüli meg a választóit. nem 
tudom eldönteni, hogy meny-
nyire hiteles a hangfelvétel, de 
egy politikusnak oda kell fi-
gyelnie arra, hogy mit mond, 
és hogy mit nem szabad mon-
dania. Annak azért örülök, 
hogy ezúttal nincsenek simon 
gábor-féle ügyek.

Ê P. a.

TIsZTeLnI KeLL 
A VÁLAsZTóKAT!
Mester László augusztusban kilépett az MSZP-ből 

Kassai pozitív 
Kampányra Készül

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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6 Hatállomásos családi programsorozat a Városgazda szervezésébenKözélet

� alacskai családo-
kat vártak vasárnap 
a városgazda XvIII. 

kerület nonprofit zrt. 
szolgáltatásait interak-
tív formában bemutató 
rendezvényre, amely 
egy sorozat nyitányául 
szolgált.

ditzendy attila arisztid 

Idén elmaradt a nyár, ráadásul 
az ősz sem kárpótol bennün-
ket. A nagy esőzések dacára 
sikeres lett a Városgazda Zrt. 
bemutatkozó programsorozatá-
nak az Alacskai úti lakótelepen 
vasárnap megrendezett első ré-
sze, köszönhetően a szervezők 
elszántságának, akik a mostoha 
időjárás ellenére sem akarták 
lefújni a családok számára meg-
hirdetett változatos programot. 
Az egyik sátor védelmében 
egészségügyi mérésekre várták 
az érdeklődőket. Ughy Attilának 
éppen a vérnyomását ellenőriz-
ték a kezdés utáni első órában. 
A mérés után a polgármester 
készséggel adott felvilágosítást 
arra a kérdésre, mi szükség egy 
efféle rendezvényre.

– Megmutatjuk a kerületben 
élőknek, hogy milyen szervezeti 
egységeket, úgynevezett diví-
ziókat működtet a Városgazda, 
illetve hányféle, Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre életét megha-
tározó tevékenységet folytatnak 
– magyarázta.

Jöttek 
a Családok
Az idővel mind többen jöttek 
gyermekeikkel eltölteni a va-
sárnap délelőttöt. A színpadról 
Moha bácsi invitálta a kicsiket 
megannyi változatos programra:

– A nagysátorban henna és 
arcfestés, no meg lufihajtogatás 
vár rátok!

Lévai István Zoltán alpol-
gármesterrel a helyszín bejárása 
közben beszélgettünk.

– sokan nincsenek tisztában 
azzal, mi mindent lehet elintéz-
ni a Városgazdánál. Ha már eny-
nyire sok szolgáltatást nyújt az 
önkormányzat cége, igyekszünk 
azokat minél szélesebb körben 
megismertetni – mondta az al-
polgármester, és ki is emelt né-
hány olyan tevékenységi kört a 
kevésbé ismertek közül, amelyek 

népszerűek lehetnek a lakosság 
körében. Például a varrodát, az 
úszásoktatást, és megemlítette, 
hogy a kerület összes nagy kö-
zösségi rendezvényét is a Város-
gazda szervezi.

Az éppen aktuális csatorná-
záshoz kapcsolódva az alpolgár-
mester felhívta a figyelmet arra, 
hogy a társaságtól meg lehet 
rendelni a kerítésen belüli mun-
kákat. 

A házi rákötés november 30-

ig akciós áron rendelhető meg. 
Akár a családi rendezvények 
egyikén, az ügyfélszolgálat sát-
rában. s ha már sátrak, lássuk, 
mi minden fogadta az érdeklő-
dőket az Alacskán.

Az ügyfélszolgálat és a var-
róműhely között az úszásokta-
tást népszerűsítő sátor dacolt 
a barátságtalan időjárással. A 
színpaddal szemben a már em-
lített egészségügyi méréseket 
végezték, míg a színpad tőszom-

szédságában antikvár könyveket 
kínáltak, darabját 300 forintért.

– Itt olcsón megveheti min-
denki a kötelező olvasmányo-
kat! – harsogta Moha bácsi.

A könyves stand a legna-
gyobb, a gyermeksátor oldalában 
húzódott meg. Itt a Városgazda 
főbb tevékenységei jelentek meg 
kicsiben: a gyermekek kerté-
szeti, magasépítési, varrodai és 
csatornázási feladatok végrehaj-
tásával, menetlevéllel és Város-
gazda-igazolvánnyal a kezükben 
teljesíthették a nyolcállomásos 
játékot, amelynek végén kü-
lönféle ajándékokat kaptak. 
Volt itt kézműves foglalkozás, 
lufihajtogató bohóc és csillámte-
toválás is – természetesen min-
den ingyenesen. 

közkedvenC 
a szIréna
Banyár Lászlóval, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
vezérigazgatójával a sátor bejá-
ratánál beszélgettünk.

– Mivel nagy kerület a mi-
énk, egy-egy kitelepüléssel csak 
a környékbelieket érjük el, ezért 
szervezünk többállomásos csa-
ládi programsorozatot. Célunk 
az, hogy a Városgazda és a ke-
rületben élő polgárok közelebb 
kerüljenek egymáshoz. A turné 
mottója is ez: „Passzolunk egy-
máshoz!”.

– Miért családi programra 
gondoltak? – kérdeztem.

– gyerekekkel az emberek 
könnyebben mozdulnak ki ott-
honról a hétvégén.

Ha már családi program, a 
gyerekek mellett az apukák is él-
vezettel nézegették a felvonulta-
tott gépeket, járműveket. A Vá-
rosgazda számos munkagéppel 
érkezett, amelyeket ki is lehetett 
próbálni. nagy kedvencek vol-
tak a rendőrség és a tűzoltóság 
járművei, illetve azok szirénája. 

– Bármit lehet – szólt a gyere-
kekhez az egyik tűzoltó. – Van-
nak sisakok, kesztyűk, bátran 
próbáljátok fel!

A kezdeti elfogódottság múl-
tán már nem nagyon kellett 
biztatni senkit, és kisvártatva a 
gázálarcok is előkerültek. Igazi 
csodaként élték meg a kicsik, 
amikor beülhettek a piros kocsi-
ba, megfoghatták a kormányt, és 
nyomhatták a szirénát. nyom-
ták is becsülettel! szirénázásban 
nem maradhatott el a tűzoltóau-
tó mellett parkoló rendőrmotor 
és rendőrautó sem. Ők is társul-
tak az alkalmi kórushoz.

a városgazda a bemutatókon családi programokról is gondoskodik
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alacskai nyitány
Bemutatkozik a legnagyobb önkormányzati cég

A polgármesteren és az alpol-
gármesteren kívül a meghívot-
tak között volt Kucsák László 
alpolgármester, országgyűlési 
képviselő, Csomó Tamás al-
polgármester, Hunyadi István 
városigazgató és Banyár László, 
a felújítást végző Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.

Véghely Tamásné, az iskola 
igazgatója családi visszaemlé-
kezéssel kezdte ünnepi beszé-
dét:

– Apám azt tanította, az 

álmok egyszer valóra válnak. 
egy hosszú álom vált most va-
lóra azzal, hogy itt, a „Kastély-
dombon” építkeztünk. Ötszáz-
hét diák jár hozzánk, kinőttük 
az iskolát. Az önkormányzat 
nagyobb pályázatok nélkül, a 
saját erejéből segítette iskolánk 
bővítését, megújítását.

Az igazgató asszony elsorol-
ta, mit is végeztek. Megújult a 
térkő, amelyen annak előtte 
botladoztak, és megújultak a 
könyvtár ablakai. Két tante-
remmel is bővült az iskola, így 

elindíthattak egy újabb első 
osztályt, amit már tavaly sze-
rettek volna.

– szerencsére önkormány-
zati akarat is segített ebben – 
fogalmazott Véghely Tamásné.

Az egyik tantermet a gond-
noki lakás átalakításával, a má-
sikat a szertárak összevonásával 
tudták létrehozni. Látványos 
átalakuláson ment keresztül a 
balesetveszélyes sportpálya. Új 
burkolatán hosszában labdarú-
gó-, míg keresztben kosárlabda-
felfestések segítik a játékosokat.

Ami a humort illeti: a ne-
gyedikesek által adott humoros 
műsor csúcspontja a Teleshop 
című jelenet volt. Ízelítőül áll-
jon itt egy rövid részlet:

„Álmodoztál már arról, 
hogy valaki megírná a dolgoza-
todat, míg te otthon henyélsz?

Igen. naná, hogy igen! Az 
álom most valósággá válik. Dr. 
nagy Agy hosszú évek munká-
jával megalkotta a Lódudut. A 
lógós diákot helyettesítő okos 
diák utánzatot.”

nem volt irigylésre méltó 
helyzetben a polgármester, aki-
nek a vicces jelenet után kellett 
átadnia a megújult iskolát.

– Az utolsó műsorszám 
alatt azon gondolkodtak a jelen 
levő városvezetők, hogy milyen 
Lódudut lehetne még csinálni. 
Rögtön felmerült: a polgármes-
ternek is kéne egy dublőr. A 
sokféle Lódudunak köszönhe-
tően mindenki máshol lehetne, 
és azt csinálhatna, amit éppen 
akar, miközben a dolgok foly-
nának. A valóságban azonban 
az a helyzet, hogy ha nem va-
gyunk jelen, és nem tesszük a 
dolgunkat, akkor nem történik 
semmi. előbb-utóbb felverné a 
gaz a köztereinket. nem ala-
kulnának át a régi, rossz raktá-
rak tantermekké. 

Ughy Attila szívügyének 
nevezte a kerületi iskolákat, 
és hangsúlyozta, amennyiben 
bármelyik intézmény segítséget 
kér, az önkormányzat igyekszik 
azt megadni.

– Kívánom, hogy amikor 
elballag a Kastélydombról, 
mindenki úgy emlékezzen, 
akár Ady endre, hogy ez volt 
élete legjobb nyolc esztendeje. 
Kívánok nektek sok nevetést 
és vidámságot, a matematika 
ellenére – zárta beszédét a pol-
gármester.

Kezdődhetett a házi fociku-
pa, amelynek szünetében át-
vágták a nemzetiszínű szalagot, 
s a diákok birtokba vehették a 
két vadonatúj tantermet. 

Ê ditzendy

VIDÁM ÁTADó
Ha nem tesszük a dolgunkat, nem történik semmi
ismét megújult egy iskola. tanévkezdéskor adták át a Kastélydombi általános 
iskola két új tantermét és felújított sportpályáját. Az ünnepségen, amelynek ve-
zérmotívuma a humor volt, házi focikupát is tartottak. A kezdőrúgást Ughy Attila 
polgármester végezte, a második félidő első lövése lévai istván zoltán alpolgár-
mesterre hárult.

sziKKasztóárKoK 
az esővíz ellen
szeptemberben újabb esőzések érték el a fővárost, 
így Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is újra meg kellett 
küzdeni a nagy mennyiségű csapadékkal. A városgaz-
da Xviii. kerület nonprofit zrt. munkatársai igyekeztek 
már a gyűjtőterület előtt megfékezni az esővizet. 

– Az évek során megismertük azokat a pontokat, ahol rend-
szeresen összegyűlik az eső, és igyekeztünk a lehető legjobb és 
költséghatékony megoldást választani a probléma enyhítésére. egy-
részt szikkasztó rendszerű földárkok ásásával védekezünk, másrészt 
az úgynevezett záportározók ürítésével helyet csinálunk az utcák-
ról lefolyó víznek – tájékoztatott Lepsényi Tibor, a Városgazda Zrt. 
Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójának vezetője. – Ugyanakkor 
fontos, hogy ne csak ott védekezzünk, ahol már összegyűlt a víz, 
hanem már az ide vezető utcaszakaszokon is. ezzel meg tudjuk 
előzni a csapadék felgyülemlését. Reméljük, hogy a szikkasztóárkok 
ásásával kezelni tudjuk az esőzés okozta problémát. 

A divízióvezető hozzátette, hogy folyamatosan kapcsolatban áll-
nak az önkormányzati képviselőkkel, és a lakossági bejelentéseket 
is fogadják a Városgazda központi ügyfélszolgálatán (Baross u. 7., 
telefon: 297-0799 és 06-30-549-6922).

– Kollégáink munkaidőn túl is igyekeznek minél előbb segíteni. 
ennek érdekében két brigádunk is éjjel-nappali ügyeletben van, és 
a kapacitás függvényében a lehető leggyorsabban a helyszínre siet-
nek.

Ê P. a.

továBBi állomásoK
szeptember 19-én, 
pénteken a megújuló 
büdi-tó avatóján folyta-
tódik a cégbemutató. a 
Hargita téren szeptember 
20-án, a martinovics téren 
szeptember 21-én, a 
gerely utcai sportpályán 
október 3-án, a barcika 
téren pedig október 4-én 
találkozhatnak az érdeklő-
dők a városgazdával. 
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OKTóBeR 12-Én TARTJÁK AZ ÖnKORMÁnyZATI KÉPVIseLŐK
És A POLgÁRMesTeReK VÁLAsZTÁsÁT

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök úr az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választá-
sát 2014. október 12. napjára tűzte ki. A nemzeti Választási Bizottság ugyanerre az 
időpontra írta ki a nemzetiségi képviselők választását is. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a választás napján a nemzeti Választási Iroda által kül-
dött értesítőben megjelölt szavazókörben tudják gyakorolni a választójogukat, 6:00 
és 19:00 óra között. A választópolgároknak a szavazást megelőzően igazolniuk kell a 
személyazonosságukat és a lakcímüket. Felhívjuk a figyelmüket, hogy enélkül nem 
élhetnek a választójogukkal.
A választópolgár kizárólag személyesen szavazhat, a lakóhelyén vagy – ha a lakó-
helye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, aminek 
érvényessége legalább október 12. napjáig tart – a bejelentett tartózkodási helyén, 
átjelentkezés útján. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a XVIII. kerületi és a 
fővárosi jelöltekre adhatja le a szavazatát. Az átjelentkezési kérelem benyújtásának 
határideje: 2014. október 10. 16:00 óra.

Az átjelentkezési kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, a választás hivatalos 
honlapján (www.valasztas.hu) lehet benyújtani. 
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt korlátozott a mozgásában, a szavazás napját megelőzően, 2014. 
október 10-ig 16:00 óráig írásban kérheti a Budapest Főváros XVIII. kerület Helyi 
Választási Irodától (1181 Budapest, Városház utca 16.) a mozgóurna biztosítását.
A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, a választás hiva-
talos honlapján (www.valasztas.hu) vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A 
szavazás napján 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól igényelhető mozgóur-
na. A szavazatszámláló bizottság címe azonos az értesítőn szereplő szavazóhelyiség 
címével. 
Az átjelentkezés és a mozgóurna iráni kérelemnek a Helyi Választási Iroda csak ab-
ban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai 
pontosan megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. 

Helyi Választási Iroda

TISZTELT KERÜLETI POLGÁROK!
Több ezer kerületi család évtizedek óta várt arra, hogy az eddig ellátatlan utcákban kiépüljön a korszerű csatornahálózat. A várakozásnak vége! 
Hamarosan 7200 család szennyvízproblémája oldódik meg. Örömhír mindannyiunk számára, hogy a beruházás fontos mérföldkövéhez érkezik: 
rövidesen elindulhatnak a rákötések az új szennyvízcsatornára!

Szeretettel várjuk Önöket a rákötések elindulásának alkalmából tartandó nyitórendezvényre, melyen Tarlós István, Budapest főpolgármestere, 
illetve Ughy Attila, Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat polgármestere vesz részt.

Ünnepeljünk együtt!

Kohéziós Alap

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

IDŐPONT: 2014. szeptember 26. (péntek), 14 óra
HELYSZÍN: Szemere István téren felállított rendezvénysátor

INDULNAK A RÁKÖTÉSEK: 
A BKISZ – BUDAPEST KOMPLEX INTEGRÁLT 
SZENNYVÍZELVEZETÉSE BERUHÁZÁS 
ÜNNEPÉLYES RENDEZVÉNYE

MEGHÍVÓ

bkisz_meghivo_290x186.indd   1 9/12/14   12:36 PM

Ország:

Település:   Kerület:

- -

K. Kérem, hogy a fent megnevezett választáson a P. pontban megadott címre szíveskedjenek részemre
mozgóurnát biztosítani. A mozgóurna igénylés indoklása: 

M. Mozgóurna iránti kérelmemet módosítom, az urnát a fent megnevezett választáson a korábbi kérelmemben
megjelölt helyett a P. pontban megadott címre kérem kihozni.

P. A mozgóurnát a lakóhelyemre kérem. A mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyemre kérem.*

A mozgóurnát az alábbi címre kérem (ha lakóhelyére vagy tartózkodási helyére kéri, nem kell kitölteni).**

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (utca, út, tér, stb.):

Házszám:   épület:   lépcsőház:  szint:  ajtó:

T. A mozgóurna iránti  korábbi igényemet visszavonom.

A. E-mail cím:

B. Faxszám:

C. Postacím:

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve, jellege:

Cím további részei:

Kelt: ,

*    Bejelentett tartózkodási helyére csak akkor kérheti a mozgóurnát, ha előzőleg átjelentkezett (vagy nem rendelkezik lakóhellyel).
**  Itt csak olyan címet adhat meg, amely annak a szavazókörnek a területéhez tartozik, amelyben lakóhelye/tartózkodási helye található.

……………………………….. ……………………………….
aláírás

4. Anyja születési 
   családi- és utóneve:

5. Személyi azonosító:

Értesítés a választási iroda döntéséről
Kérem, hogy a választási iroda lakcímem mellett az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

Mozgóurna iránti kérelem (K.) / módosítás (M.) / törlés (T.)

81

3. Születési hely:

A választópolgár személyes adatai
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

1. Családi név és 
    utónév:

2. Születési családi 
    név és utónév:

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM / KÉRELEM MÓDOSÍTÁSA / TÖRLÉSE 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
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Igazi német életet hoztunk a 
kerületbe. A német nemzeti-
ségi gyerekek szüleit néme-
tül tanítjuk óránként 300 fo-
rintért, gyermeknapot, sváb 
karácsonyt, golfbemutatót, 
horgászversenyt és sváb tánc-
házat tartunk, Vecsésen, Baján, 
nemesnádudvaron bemutat-
juk a sváb hagyományokat. 
Cukorsüveget adunk minden 

elsősnek, külföldi és belföldi 
német táborokat, ulmi „ősha-
za-megismertető” kirándulá-
sokat szervezünk, az olvasást a 
könyvmolyok éjszakája kereté-
ben népszerűsítjük. 

Támogatunk három nem-
zetiségi óvodát és két iskolát 
– a Piros és a Táncsics általá-
nos iskolát – és kiemelten a 
Liederschatz kórust. együtt-

működünk a sZAC 1908 sport-
egyesülettel.

német ünnepfát állítot-
tunk fel a Piros iskolában, 
ami egyedülálló az országban. 
Márton-napon óriási tűz mel-
lett libasüteménnyel, libazsíros 
kenyérrel és lámpásokkal éne-
kelve ünnepeljük szent Márton 
legendáját. A sváb karácsony 
keretében kézműves foglalko-

záson készítik el gyerekek az 
ünnepi ajándékokat, kedvük 
szerint részt vesznek a német 
nyelvű misén, meghallgatják a 
karácsonyi templomi koncer-
tet, majd közösen fogyasztják 
el a sváb karácsonyi vacsorát. 
Két éve sváb disznóvágást is 
szervezünk.

Minden rendezvényünk in-
gyenes, nincs tagdíj, hozzájá-
rulás.

A sikeres német középfokú 
nyelvvizsgák díját kifizetjük. 
Képviseljük a családok érdeke-
it, van, akinek munkát, beisko-
lázást, sportösztöndíjat adunk, 
illetve támogatást nyújtunk 
ahhoz. 

Bizonyítottunk: hitelesek és 
eredményesek vagyunk. sok 
és kitartó munkával elértük, 
hogy a német nagykövetség 
is figyelemmel kíséri szakmai 
munkánkat, sőt az önkor-
mányzati választásokon Ritter 
Imre úr, a parlament német 
szószólója, az országos listát 
jelölő szervezet, az ÉMnÖsZ 
– Észak-magyarországi német 
Önkormányzatok szövetsége – 
elnöke személyesen írta alá há-
rom képviselőnk jelölését. 

A testvérvárosunkban, Ro-
dingban, mindig szeretettel fo-
gadnak minket.

Minden német származású 
és velünk szimpatizáló lakos-
nak, intézménynek köszönjük a 
négyéves támogatást, mert ezek 
az eredmények nélkülük nem 
születhettek volna meg!

www.nnobp18.hu

Fekete György elnök, 
Molnár Hajnalka

elnökhelyettes, 
Tarnóczi Lajos

és Walter Géza képviselők

RémhíRek 
a kampányban
A kampányidőszak sajnálatos velejárója az álhírek, 
rémhírek terjedése, terjesztése. Két effajta hír kapott 
szárnyra erzsébettelepen. valóságtartalmukról dömö-
tör istvánt, a körzet önkormányzati képviselőjét kér-
deztük.

minden programot 
teljesítettek 

– Én is hallottam a hírt, misze-
rint bezárják a gyömrői út 126. 
alatti kis postát. erről termé-
szetesen szó sincs. A Magyar 
Posta vezérigazgató-helyettesé-
nek tájékoztatójában ez áll: fel 
sem merült még csak hasonló 
elképzelés sem. A másik szó-
beszéd szerint megszüntetik, 
vagy ritkítják a 95-ös autó-
buszt. A Budapesti Közlekedési 
Központ egyértelmű kacsának 
minősítette a hírt. ellenben 
betétjáratot indítanak 195-ös 
jelzéssel, amely a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelőin-
tézet közvetlen elérését teszi le-
hetővé, továbbá a közeljövőben 
a 95-ös útvonalát meghosszab-
bítják a Fedezék utcáig – adott 
felvilágosítást Dömötör István.

A képviselő arról is tájé-
koztatott, hogy erzsébet- és 
Bélatelepen megkezdődtek a 
csatornázást követő aszfalto-
zási munkák. Az érintett ut-

cákban két napig előkészítés 
zajlik, ezt követően kezdődik 
az aszfalt kopóréteg terítése. 
ez alatt az egy napos mun-
ka alatt az érintett utcát teljes 
szélességében lezárják, ezért a 
gépkocsikkal reggel 7 óráig ki 
kell állni az ingatlanokból és 
az utcából. A kopóréteg teríté-
se után, várhatóan szintén két 
napig, az utómunkák következ-
nek, de eközben már ismét le-
het közlekedni. Az aszfaltozás 
végeztével a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. munka-
társai megkezdik a csapadék-
víz-elvezető és a szikkasztóár-
kok tisztítását, illetve szükség 
szerint az építésüket.

Ferihegyen szeptember má-
sodik felében indulhat el az 
ingatlanok rákötése a csatorna-
hálózatra. A munka elvégzése 
november 30-ig rendelhető meg 
akciós áron a Városgazdától.

Ê dia

A kerületi német önkormányzat négy éve csak ígéreteket tett, mára minden prog-
ramot teljesített, sőt az időközben kitalált ötleteket is megvalósította. 

az ajándék cukorsüveg már hagyomány lett a Piros iskolában

dömötör istván (jobbra) örömmel újságolta, hogy 
körzetébet is elkezdődött az utcák aszfaltozása
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� színes program 
várja a kerületi 
lakosokat és a 

szentimre nevű te-
lepülések képviselőit 
szeptember 27-én a 
hungarikumok nap-
ján, a pestszentimrei 
sportkastély melletti 
szabad területen. a 
közeli szent mihály-
nap keretében pedig 
a gyerekek szórakoz-
tatásáról gondoskod-
nak a szervezők. 

füleP erzséBet   

első alkalommal rendezi meg 
a XVIII. kerületi önkormány-
zat a hungarikumok napját. A  
programra hivatalosak a Kár-
pát-medencei szentimre nevű 
települések is, amelyek kép-
viselői 2007-től – szent Imre 
herceg születésének 1000. év-
fordulója óta – évente többször 
is találkoznak egymással, és 
olyan közösségi összejövete-
leket szerveznek, amelyeken a 
hétköznapok tapasztalatainak 
átadásával segítik egymást. A 
határon túlról erdélyből  a Har-
gita megyei Csíkszentimre, a Bi-
har megyei Hegyközszentimre, 
Magyarországról a Heves me-
gyei Mátraszentimre, a Bács-
Kiskun megyei soltszentimre 
és Imrehegy, a Jász-nagykun-
szolnok megyei Tiszaszentimre 
települések képviselői lesznek 
Pestszentimre vendégei.

mI a 
HungarIkum?
napjainkban gyakran halljuk a 
hungarikum kifejezést, de mi is 
az? egy jogszabály által megha-
tározott gyűjtőfogalom, amely 
egységes osztályozási, besoro-
lási és nyilvántartási rendszer-
ben olyan megkülönböztetésre, 
kiemelésre méltó értékeket, ter-
mékeket jelöl, amelyek a ma-
gyarságra jellemző tulajdon-
ságaikkal, egyediségükkel, 
különlegességükkel és minősé-
gükkel nemzetünk csúcsteljesít-
ményének számítanak.

nemzetI 
értékeInk
számos kiemelt nemzeti érté-
künk – köztük több mint 15 
hungarikum –  mutatkozik be a 

sportkastély melletti szabad te-
rületen. Itt lesznek a panyolai és 
a Bolyhos-pálinkák, a tokaji tér-
ség borai, a szikvíz és a fröccs. 
Megtudhatjuk, hogyan készül-
nek a mohácsi busójárás jelme-
zei, a kalocsai mintás ruhák, a 
beregi keresztszemes hímzés. 
Megkóstolhatjuk a karcagi bir-
kapörköltet, a szatmárcsekei 
málékásás töltött káposztát, 
a kötött tésztás levest, a csa-
bai és a mezőberényi kolbászt, 
a szürkemarha húsából és a 
mangalicából készült füstölt 
termékeket, a roston sült piszt-
rángot, a vasalt pácolt sülteket, 
a mézeskalácsot, a kézmű-
ves fagylaltot, az akácmézet 
és a tarpai szilvalekvárt is. 
A világörökségi helyszínek kö-
zül Hollókő ófalu és a környe-
zete, a tokaji borvidék, az Agg-
teleki-karszt és a szlovák-karszt 
barlangjai mutatkoznak be 
kommunikációs kiadványokon 
keresztül.

– Mi nem összegyűjte-
ni és árusítani akarjuk a 
hungarikumokat ezen a ren-
dezvényen, hanem elsősorban 
népszerűsíteni kívánjuk azokat 
– mondta Bolyáki Attila, a ren-
dezvénysorozat megálmodója és 
főszervezője, a Kárpát-medence 
értékeit bemutató videoportál, 
a www.tudositok.hu koordi-
nátora.  – Föl szeretnénk hívni 
a látogatók figyelmét ezekre a 
fantasztikus termékekre, hogy 
büszkék legyenek rájuk, és ma-
gukénak érezzék őket. ez nem 
kereskedelmi célú vásár, hanem 
családias rendezvény, ahol az 
érdeklődők beszélgethetnek a 
kiállítókkal, megkóstolhatják a 
termékeiket anélkül, hogy köte-
lező volna vásárolniuk – hang-
súlyozta. A célunk az, hogy 
– akárcsak a Vidékmustrán – 

közel hozzuk a magyar vidéket 
a budapestiekhez. 

raJzverseny 
A kerületi önkormányzat a 
hungarikumokkal kapcsolatos 
rajzversenyt hirdetett a helyi 
általános iskolák 3. és 4. osz-
tályos tanulóinak, és a legjobb 
alkotások készítőinek Ughy 
Attila polgármester a ren-
dezvényen adja át a díjakat. 
A szent Mihály-naphoz kapcso-
lódóan a sportkastélyban in-
gyenes megajátszóház, 3D mozi, 
kézműves foglalkozás, bohóc-
műsor, arcfestés várja a gyereke-
ket ezen a szombaton.

gazdag 
programkínálat
A színpadon bemutatóval illuszt-
rálják a hungarikummá nyilvá-
nított táncházi módszert, és lát-
hatjuk a nagyecsedi lakodalmast 
is. A Budapesti Operettszínház 
művészei a Csárdáskirálynő, A 
mosoly országa, a Marica grófnő 
és A víg özvegy legnépszerűbb 
dalait szólaltatják meg. Fellépnek 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Is-
kola és a Dohnányi ernő Zene-
iskola növendékei, a Kolibri és a 
Polonéz táncegyüttes, valamint 
a Pestszentimrei Közösségi Ház 
gyermeknéptánccsoportja.

A gyerekek jó hangulatáról a 
Paprika Jancsi Bábszínház gon-
doskodik. Délutántól egészen 
késő estig koncertek is szerepel-
nek a műsoron. Az érdeklődők 
meghallgathatják Charlie-t, a 
groovehouse együttest, és táncol-
hatnak a Jóbarátok Band utcaze-
néjére. A népszerű énekes néhány 
percre abbahagyja a műsort, hogy 
az összetartozás szimbóluma-
ként fellobbanjon a szent Mi-
hály-napi tűz. Az egész napos 
programot tűzijáték zárja. 

A rendezvény médiapartnere 
a www.tudositok.hu .

Hungarikumok 
napja a kerületBen
Szentimre nevű települések közös ünnepe Pestszentimrén 

a szódavíznél ízletesebb hungarikumokkal is várják majd a kerületieket

Kicsik és nagyok is találhatnak kedvükre való programokat Kultúra

a pestszentimrei sportkastély melletti területen szeptember 27-én, 10 órától késő estig színes programok várják az érdeklődőket.

Az óvoda újonnan kinevezett veze-
tője, Vecsei Brigitta vezetői pályá-
zatában a nemzeti kultúra ápolását, 
illetve a nemzetiségi értékek bemu-
tatását nevezte meg egyik fő célja-
ként. ez a célkitűzés már valóra is 
vált: szeptember 10-én ünnepélyes 
keretek között nyitották meg az 
első nemzetiségi hetet az óvodában.  

– Intézményünkbe szívesen íratják 
be a gyermeküket olyan családok is, 
amelyek vállalják a nemzetiségi ho-
vatartozásukat. Több roma, kínai, 
vietnami vagy éppen török szár-
mazású gyermek jár az óvodánkba, 
ezért fontosnak tartjuk, hogy támo-
gassuk őket kultúrájuk átörökítésé-
ben és megismertetésében. Mindezt 

persze a gyermekek nyelvén, vagyis 
zenével, tánccal, mesékkel, versek-
kel, valamint a nemzetiségi ételek 
ízvilágának megismertetésével sze-
retnénk megvalósítani – mondta az 
óvodavezető.

A megnyitón Ughy Attila pol-
gármester és Kádár Tibor, a telepü-
lésrész önkormányzati képviselője 
is köszöntötte a vendégeket. Ughy 
Attila ezen az eseményen adta át az 
emberi erőforrások Minisztériu-
mának elismerő oklevelét, amelyet 
Vecsei Brigitta kezdeményezésére 
az intézmény alkalmazotti közös-
sége kapott munkájának erkölcsi 
elismeréseként. Az óvoda díszkul-
csát, amellyel 2011 óta köszöntik az 
újonnan kinevezett intézményve-
zetőket a kerületben, Kádár Tibor 
adta át az óvodavezetőnek.

A rendezvényen minden szóra-
kozási lehetőséget ingyen próbál-
hattak ki a gyermekek, így a fel-
hőtlen kikapcsolódás garantált volt. 
Míg a szülők beszélgettek, vagy az 
ebéd elkészítésében segédkeztek, 
addig a gyerekek az ugrálóvárban 
játszottak, és póniháton lovagoltak. 
Bár a vattacukros asztalnál folya-
matos volt a sorban állás, végül az 
ízletes főétel ellen sem tiltakoztak a 
kicsik.

Ê csernai

A végzett diákokat és a vendégeket 
Hutai László, a Karinthy gimnázi-
um igazgatója üdvözölte, majd el-
mondta, hogy 1992-ben indították be 
a nemzetközi érettségire felkészítő 
kétéves programot, amely mintaként 
szolgált a közoktatás fejlesztéséhez.   
A nemzetközi érettségi vizsgára a diá-
kok a dolgozatokat angol nyelven írják 
meg, majd az iskola elküldi azokat ér-
tékelésre a vizsgabizottság tagjainak. Az 
érettségizők teljesítményét az egész vilá-
gon egységes mércével mérik.  

– A nemzetközi érettségi végső ered-
ménye hat tantárgyból elért osztályza-
tokból és az egyéb követelményekre ka-
pott pontszámokból áll – mondta Cserép 
szilvia, a gimnázium két tanítási nyelvű 
tagozatának vezetője. – Minden diák hat 
tárgyból tesz érettségi vizsgát, ebből hár-
mat kötelezően emelt szinten. Az egyéb 
követelményekhez tartozik a szakdolgo-
zat írása, közösségi munka végzése és 
egy tudáselmélet nevű kiegészítő tárgy 
elvárásainak a teljesítése. A diplomához 
minimum 24 pontot kell elérni, és maxi-
málisan 45 pont szerezhető.  

Az idén 22 karinthys tanuló tett sike-
res nemzetközi érettségi vizsgát, közü-
lük két diák szerzett több mint 40 pon-
tot. Popov Martin 44 pontot kapott, és 
több külföldi egyetem ösztöndíjajánlatá-
ból választhatott, végül Pennsylvaniába 
megy. A másik kimagasló eredményt – 

41 pontot – elérő diák, gyülvészi Krisz-
tián a londoni UCL-t választotta.

Az ünnepi pillanatokban Kucsák László  
alpolgármester, országgyűlési képviselő 
nyújtotta át a diákoknak az okleveleket. 
A rendezvényen részt vett Hományi Ta-
más Márton, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ tankerületi igazgatója 
és Zarándy Zoltán, a Fővárosi Önkor-
mányzat Oktatási Bizottságának alelnö-
ke is. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

KüLÖnFÉLÉK VAgyUnK
Nemzetiségi hét a Zenevár Óvodában

Ismét jobb a KarInthy 
 
Ünnepélyes keretek között adták át a Karinthy Frigyes gimnáziumban 
– immár 21. alkalommal – a nemzetközi érettségi diplomákat szep-
tember 2-án. 

nemzetiségi hetet rendezett a zenevár óvoda. más kultúrák 
értékeivel és hagyományaival ismerkedhettek meg a gyerekek.
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Folytatás az 1. oldalról

A gasztronómia tehát – mint azt a 
név is mutatja – a szeptemberi Kósto-
ló lelke. ehhez járul az a tény, hogy a 
szervezők (a Városgazda Zrt. sport-, 
Rendezvény- és Médiadivíziójának 
a Bókay-kerti rendezvényekkel fog-
lalkozó csoportja) az elmúlt években 
tematizálással igyekeztek érdekesebbé 
tenni a főzőversenyen kívüli étel- és 
italkínálatot: 2013-ban egy cseh sörfa-
lu költözött be a Bókay-kertbe, idén a 
magyar borvidékek képviseltették ma-
gukat, az ételek pedig mindkét évben 
ezekhez illeszkedtek.

az eső sem zavart
Ami a kulturális kínálatot illeti: évről 
évre bőségesebb és kicsiszoltabb, és az 
idei túltett minden eddigin. Bizonyíték 

erre, hogy bár az eső mindhárom nap 
ijesztgette a közönséget és a szervező-
ket egyaránt (szombaton és vasárnap 
csak a hajnali órákban esett, a pénteki 
kezdőnapon azonban a KFT koncertje 
alatt is), ez nem zavart senkit: a kert 
megtelt, tömegek tapsoltak a Pál Ut-
cai Fiúknak, a Belmondónak, Harcsa 
Veronikának, a Karthagónak, Balázs 
Fecónak, az Irigy Hónaljmirigynek, 
az Alma együttes vasárnap délidőben 
adott koncertjére pedig olyan nagyszá-
mú közönség jött össze, ami már-már 
a hetvenes évek tabáni nagykoncertjeit 
idézte.

– Annak ellenére, hogy ugyanezen 
a hétvégén számos hasonló rendez-
vény volt Budapesten és a környékén 
– például a budafoki pezsgőfesztivál, a 
közmédia napja, a szeptemberfeszt és 
az etyeki Piknik –, a helyi közönség, 

úgy tűnik, mégis a szeptemberi Kós-
tolót választotta. ez csodálatos dolog, 
és kedvező jelnek tekintjük arra, hogy 
jó irányba haladunk a szervezéssel – 
mondta Csempesz Iván főszervező.

kelták éJszakáJa
– Mindenkihez még nem sikerült eljut-
nunk, de nagy lépést tettünk afelé, hogy 
a pestszentlőrinci és pestszentimrei kö-
zönség jobban értse és jobban szeresse 
a kelta zenét, táncokat –  mondta ha-
tározottan Bencze András, a kerületi 
illetőségű serica folk ’n’ roll zenekar 
vezetője.

A serica hosszú évek óta sike-
resen turnézó együttes (korábban 
Kék Bab néven szerepelt), rendsze-
rint az Attitude Dance Company ír 
sztepptánccsapattal együtt lépnek fel, 
így a klubokból hamar kiléptek a fesz-

tiválok nagyobb színpadaira, nagyobb 
nézőközönség elé. Az ország minden 
területén ismerik és kedvelik őket, már 
csak arra vágynak, hogy a XVIII. kerü-
let közönsége is több figyelmet fordít-
son a műfajra, illetve a bandára. ezért 
szervezték meg 2013 októberében a Ró-
zsa Művelődés Házban az I. Pestlőrinci 
Kelta Fesztivált, amelynek sikerén fel-
buzdulva most a szeptemberi Kóstoló 
szabadtéri színpadára egy ugyanilyen 
tematikus rendezvényt hoztak el.

– Annyira jól sikerült, hogy remél-
jük, a következő Kóstoló programjában 
is szervezhetünk ilyet – fejezte ki remé-
nyét Bencze András. –  A Rózsában is 
nagyon sikeres volt a tavalyi rendez-
vény, de a Bókay-kert fesztiválos légkö-
re még több jót tett nekünk. 

A délutáni előadókat egész családok, 
idősebb nézők is figyelték, hallgatták, 

míg az esti program keményvonala-
sabb folkpunk bandáinak műsorát már 
inkább a fiatalok nézték és táncolták 
végig. 

– Az egyik legnagyobb siker éppen 
az volt, hogy el tudtunk jutni a fiata-
lokhoz.

A zenekarvezető azt is elmondta, 
hogy készül a serica második lemeze. 
ehhez forgatnak egy klipet, és hangfel-
vételt szeretnének egy rangos szimfoni-
kus zenekarral.

– A felvételt remélhetőleg a Kondor-
ban készíthetjük majd el, vagyis ismét 
a kerületben dolgozhatnánk – árulta el 
Bencze.

– Hát, ezt nem lehet kibírni! – kiál-
tott fel egy fiatal lány, aki éppen egy kü-
lönös szemüveget rángatott le az arcá-
ról. Mindezt a Bókay-kert szívében, az 
egykori villaépület mellett berendezett 

a kÓstolÓra szavazott 
a kerületiek töBBsége
A cseh sörök után idén a magyar borvidékek képviseltették magukat
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téren, ahol a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Dél-pesti Önkéntes 
Mentőcsoportja vonult fel technikával, 
mentőkutyákkal, érdekes feladatokkal 
és rengeteg meglepetéssel.

– A szemüveg, amit a hölgy kipró-
bált, azt szimulálja, hogyan lát valaki 
alkohol befolyása alatt. A tesztpályán 
bárki kipróbálhatja, hány lépést ké-
pes ilyen látással normálisan megten-
ni. Különben épp az előbb volt itt egy 
úr, aki felvette, és azt mondta, hú, ez 
tényleg olyan – mesélte székely László, 
a mentőcsoport tagjaként is működő 
Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport ve-
zetője, akitől azt is megtudhattuk, hogy 
egy másik szemüveg az éjszakai látási 
viszonyokat képezi le, egy harmadik 
pedig azt, amit drogos állapotban lát-
hat az ember. 

A szimulációs szemüvegek mellett 
nagy érdeklődést kísérte a technika is. 
A mentőcsoport tagjainak már azért 
is kijár a tisztelet, hogy képesek voltak 
két napot végigdolgozni egy olyan terü-
leten, ahol a kipróbálható rendőrautó 
szirénáját félpercenként bőgették fel az 
érdeklődő gyerekek. 

a mentőkutyák 
a sztárok
Az igazi sztárok persze a mentőkutyák 
voltak, amelyek a fesztiválozó tömeg 
zsibongása és zaja közepette, a min-
denünnen áradó ételillatnak is kemé-
nyen ellenállva végezték el a rájuk ki-

szabott feladatokat – a közönség nagy 
örömére.

És hogy a katasztrófavédelemben 
dolgozók számára sokszor a szabadnap 
is munkanappá válhat, arra bizonyíték 
a vasárnap délelőtt, amikor a tűzoltók-
nak ki kellett segíteniük a látványos-
ságként kiállított járműben üldögélő 
gyerekeket, mert hívást kaptak. 

– Kérünk szépen egy kis utat a fiúk-
nak – terelte félre az Alma-koncertre 
igyekvőket egyikük, mondván: riasz-
tást kaptak.

Hogyan megy 
a vIllamos?
– üljünk fel arra is! – ezt a mondatot 
számtalanszor volt kénytelen végighall-
gatni minden szülő, aki a szeptember 
7-i vasárnapot a gyerekeivel a Bókay-
kertben töltötte. Ugyanis a szeptemberi 
Kóstoló hagyományai közé tartozik az 
is, hogy a gasztronómiai és a kultu-
rális programokat egy vidám vásárba 
ágyazzák be, amelyben kézműveseket, 
hagyományos népi játékokat, klasz-
szikus vurstlit éppúgy találni, mint 
úgyvenezett ability-parkot, ahol…   A 
körhinta, dodzsem, elektromos autó, 
trambulin mellett örök kedvenc a kis-
állat-simogató, amelynél pónilovaglásra 
is befizethették a gyerekeket a szülők. 
A lovacskák szorgalmasan jártak körbe 
szombat délelőttől.

– Bírják egész nap – nyugtatott meg 
vasárnap délelőtt a gazdájuk. –  A fesz-

tivál után bőven lesz idejük kipihenni 
magukat.

A vásári standok között verték fel 
sátrukat a helyi civilek is.

– Tessék, itt egy érdekes feladat. Ki 
tudja-e rakni, hogyan következnek 
egymás után az 50-es villamos meg-
állói, mondjuk, a lajosmizsei sorom-
pótól? –  kérdezte Heilauf Zsuzsanna 
helytörténész, az érdekes feladatokkal 
felvonuló Tomory Lajos Pedagógiai és 

Helytörténeti gyűjtemény vezetője. Itt 
kell bevallanunk, hogy ejtettünk hibát.

– Van kedved kiabálni? Most kiabá-
ló verseny van – szólította meg a négy 
és fél éves sárát Ivády Anett meteoro-
lógus, aki kollégáival az ökosátorban 
meteorológiai és humánmeteorológiai 
feladatokkal igyekezett megállítani az 
érdeklődőket.

sorolni is nehéz, mi minden várta 
még a fesztiválozókat. Az azonban biz-

tos, hogy aki egy napnál többet töltött 
a fesztiválon, vasárnap, az Ocho Macho 
és a gesarol koncertje után ezzel a gon-
dolattal tért haza: ez volt az eddigi leg-
jobb szeptemberi Kóstoló.

A Főzőverseny 
eredménye 

Pörkölt: 
1. soFi team 1. csapat
2. torkos Borz
3. zöld sorompó egyesület

grill: 
1. városgazda v. csapat 
(„Úszó szakosztály”) 
2. Felgimi 
3. Konyha hősei

hal: 
1. Adjon az isten, szebb jövőt 
2. a Xviii. kerületi    
önkormányzat csapata 
3. tico

A zsűri különdíja: 
városgazda iii. csapat (hr)

A városgazda különdíja: 
ex-rózsaszín szinglik

Az önkormányzat különdíja: 
Csodálatos gyermekvilág 
Alapítvány és óvoda

A Budapest Airport különdíja: 
soFi team 1. csapat

Fesztiváltörténet 
a szeptemberi kóstolót 2011-ben rendezte meg első alkalom-
mal az önkormányzat az akkorri jogi viták miatt ellehetetlenülő 
septemberfest helyett. a cél tiszta volt: megőrizni a kerületi 
baráti társaságok által teremtett civil hagyományt, a főzőversenyt, 
amely alkalmat ad arra, hogy évente egyszer kötetlen formában 
találkozzanak egymással a helyi közösségek tagjai. a fesztivál 
szervezését az önkormányzat cége, a városgazda XvIII. kerület 
nonprofit zrt. vállalta magára. az első évben még egynapos ren-
dezvény nagyon hamar háromnapos eseménysorozattá bővült, 
és a kulturális kínálata is gazdagodott. a popműfaj képviselői 
mellett egyre nagyobb számban jelentek meg az alternatív rock 
népszerű előadói, sőt a dzsessz és a folk kiválóságai is. a szer-
vezők minden évben új ötlettel állnak elő a gasztronómiai kínálat 
színesítésére: a testvérvárosok közreműködésének köszönhetően 
népek konyhája, majd cseh sörfalu, most pedig a magyar borvi-
dékeket reprezentáló borfalu várta a látogatókat kiváló enni- és 
innivalókkal. a szeptemberi kóstoló ma már nemcsak a kerület 
legnagyobb fesztiválja, de budapest legrangosabb eseményeinek 
egyike is.
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HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
FOLYTATÓDIK 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 meghosszabbított időtartama:  2014. május 5. – 2014. november 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

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

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése a társaság pénztárában

10%

A Xviii. kerületi önkormányzat felkérésére, a nagy ér-
deklődésre tekintettel, a békásmegyeri zsigmond Ki-
rály Főiskola folytatja a nyugdíjasok Akadémiája elő-
adás-sorozatot. 

A program keretében újabb 6 alkalommal vehetnek részt az ér-
deklődők a polgármesteri hivatal tanácstermében (1184 üllői út 
400. I. emelet) mindig szombaton 9 órakor kezdődő előadásokon. 
A részvétel a nyugdíjasoknak ingyenes, és azok, akik minden elő-
adáson részt vesznek, oklevelet kapnak. 

Ughy Attila polgármester arra biztatja az előadásokat már láto-
gatókat, hogy tájékoztassák a környezetükben élő nyugdíjas társai-
kat, hogy minél többen lehessenek részesei az akadémia érdekes 
előadás-sorozatának, hasznos tanfolyamainak. 

Az első előadást a program „atyja”, Jászberényi József tartja 
szeptember 20-án Válságparadoxonok – avagy merre tart a vilá-
gunk? címmel.

továBBi előAdásoK
 Október 4. nemes györgy: Közlekedés és vezetés időskorban
 Október 18. Udvarvölgyi Zsolt: Merre tart az iszlám világ?
 november 8. Jászberényi József: Mi az agresszivitás, és mit 

tehetünk ellene?
 november 15. Varga erika: elsősegélynyújtás időskorban
 november 29. Kassai-Farkas Ákos: gyógyszerfüggőség 

időskorban
 December 13. Jászberényi József: esések, veszélyek időskorban
 Az előadásokat követően az elhangzottakhoz kapcsolódóan 

kérdések feltevésére, kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik.

tAnFolyAmoK 
 Folytatódnak a Zsigmond Király Főiskola ingyenes 

tanfolyamai is, amelyek között az érdeklődésre tekintettel 
újdonságként orosz nyelvtanfolyam is indul.

 Angol nyelv (szilassy eszter)
 Kezdő (szombati napokon 11.30-tól 15 óráig): október 18., 

november 15. 29. december 13.
 Középhaladó (szombati napokon 15 órától 18.30-ig): október 

18., november 15., 29., december 13. 
 Haladó (pénteki napokon 11.30-tól 15 óráig): október 17., 

november 14., 28., december 12. 
 emelt szintű (pénteki napokon 15 órától 18.30-ig): október 17., 

november 14., 28., december 12. 
 geopolitika (Jászberényi József)
	 Időpontok: október 18., november 15., 29., december 13. 

(szombati napokon 11.30-tól 15 óráig)
 Mai magyar társadalmi problémák (Jászberényi József) 
 Időpontok: október 4., november 8., 28., december 12.
 (változó napokon, 11.30-tól 15 óráig)
 Étkezéstörténet (Jászberényi József)
 Időpontok: október 4., november 8., 28., december 12.
 (változó napokon, 15 órától 18.30-ig)
 Környezetvédelem (Varga Éva)
 Időpontok: október 18., november 15., 29., december 13. 

(szombati napokon 16 órától 19.30-ig)
 Iszlám (Udvarvölgyi Zsolt) 
 Időpontok: október 17., november 14., 28., december 12. 

(pénteki napokon 16 órától 19.30-ig)
 Vallástörténet (Udvarvölgyi Zsolt) 
 Időpontok: október 18., november 15., 29. december 13. 

(szombati napokon 11 órától 14.30-ig)
 Orosz nyelvtanfolyam (Kovács géza)
 Időpontok: október 18., november 15., 29., december 13. 

(szombati napokon 11.30-tól 15 óráig)
 Jobb agyféltekés rajz (Molnár Beáta)
 Időpontok: október 17., 24., 31., november 8. (pénteki napokon 

14-től 18 óráig)
 A szervezők a tanfolyamokat minimum 3 fő jelentkezése esetén 

tudják elindítani. 

 A tanfolyamok időpontja módosulhat. A változásokról 
a Városképből, a www.bp18.hu honlap programajánló 
részéből, valamint Port Tivadarnétól (06-20-615-6011) lehet 
információt kapni. A tanfolyamokra jelentkezni ugyanezen a 
telefonszámon vagy e-mailben (porttivadarne@gmail.com) 
lehet. 

 Aki egy tanfolyam minden óráján részt vesz, a végén oklevelet 
kap.

Utazás a lélek mélyére
Festmények helyett grafikákat, színes ceruzarajzokat 
állít ki szeptember végén a városháza galériában 
e. Kottek Péter. szerinte új munkái elgondolkodtatóbbak, 
mint a korábbiak.

Az univerzum és a zene kapcsolata foglalkoztatja hosszú ideje e. 
Kottek Péter festő-restaurátort. Az elmúlt években bemutatott fest-
ményeinek absztrakt ábrázolásai ebbe a metszetbe kalauzolták el 
kiállításainak látogatóit. A jól ismert kerületi művész új kiállítás-
ra készül, ám elmondása szerint ezzel új területre is kalandozik: a 
Városháza galéria falfelületein ugyanis ezúttal nem festményeket, 
hanem grafikákat, színes ceruzarajzokat mutat be.

– Az utóbbi időben nagyon sok időmet vette igénybe a munkám. 
Restaurátor vagyok, és szerencsére rengeteg megbízást kaptam, 
ezért arra nem volt időm, hogy fessek. A gondolataim, érzéseim 
azonban utat kerestek maguknak, ezért kezdtem el grafikákat készí-
teni – mesélte az alkotó.

Mint elmondta, a számára szokatlan technikához az eddigi te-
matikától elkanyarodó gondolatok kapcsolódtak.

– Az univerzum helyett most inkább befelé kezdtem figyelni, a 
lélek rezdülései foglalkoztattak. Azokat az élményeket, víziókat, ér-
zéseket, gondolatokat próbáltam grafikai formába önteni, amelyeket 
ébredés után, az álmaira visszaemlékezve tapasztal az ember, vagy 
egy-egy spontán cselekedetére, mozdulatára visszatekintve pillant 
meg. nagyon érdekes utazás, remélem, a közönség is élvezi majd – 
fejezte ki reményét e. Kottek Péter, aki azt is elárulta, hogy az ősz 
folyamán egy másik, régebbi festményeit új szerkesztésben bemuta-
tó tárlatot is tervez az Új Tündérkert Étterembe.

A grafikákat, ceruzarajzokat felvonultató kiállítás szeptember 
29-én nyílik meg a Városháza galériában.

Ê K. gy.

hirdetés

tudás kortalanul
Szeptembertől újra Nyugdíjas Akadémia

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

USZODAMESTER 

Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó képesség 
alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Uszodamester”!

USZODAGÉPÉSZ

Uszodai gépészeti berendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására, valamint a kapcsolódó feladatok 

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Uszodagépész”!

ÚSZÁSOKTATÓ

igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és precíz munkavégzés 
alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Úszásoktató”!

SEGÉDMUNKÁS

segédmunkás munkatársakat keresünk.
Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés

Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés,
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: segédmunkás”!

HIDEGBURKOLÓ

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Hidegburkoló”!

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

USZODAMESTER 

Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó képesség 
alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Uszodamester”!

USZODAGÉPÉSZ

Uszodai gépészeti berendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására, valamint a kapcsolódó feladatok 

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Uszodagépész”!

ÚSZÁSOKTATÓ

igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és precíz munkavégzés 
alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Úszásoktató”!

SEGÉDMUNKÁS

segédmunkás munkatársakat keresünk.
Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés

Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés,
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: segédmunkás”!

HIDEGBURKOLÓ

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Hidegburkoló”!

VÍZ-, GÁZ-

Csatornázási munkálatokhoz keresünk víz-, gáz-
munkavállalókat.

és a kiváló csapatmunka.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Víz-, gáz- !

,
- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),

kombinált rakodógép, henger (0,5-
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

-s végzettség megléte alapelvárás.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-mailben vagy 

E-mail: allas@varosgazda18.hu
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.
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13hIrdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n teleKhAtáron BelÜli szennyvÍzCsAtornA BeKötést 

vállAlJUK! Ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos 
tetők szigetelését, külső-belső szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, 
Aszfaltozást–Betonozást, Festést-Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen 
is! A hét bármely napján. 20% - kedvezménnyel!  Tel: 06-20-396-06-93 

n vÍz-gáz FŰtésszerelés, csatorna kivitelezés, tervezéssel teljes körű 
ügyintézéssel! Gázkazánok, konvektorok, cirkók, gáztűzhelyek, bojlerek javítása, cseréje a 
18. kerületben 30% kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751

n faKivágás Kertrendezés! KertéPítés, teleKtisztítás, 
fűvesítés, gyePszőnyegezés, sövénynyírás. minden ami Kert, 
valamint laKóHázaK és KiseBB- nagyoBB családi HázaK festését 
szigetelését vállalunK. tel.: 06-20-417-9369

n tűzifa aKció! akác: 2250/q, tölgy: 2150/q, Bükk: 2150/q. igény 
szerint hasítva erdészettől garantált mennyiség. rendelés felvétel: 7.00-
20.00-ig, szállítás hétfőtől szombatig. tel.: 06-30-639-2577

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

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 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 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 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 metszés, Permetezés, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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

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

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

n Antikváriumunk vásárok régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, DVD-ket, 
hanglemezeket, képeslapokat. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés! Telefon: 06-20-324-1847

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 Pestlőrincen épülő társasház 37, 46, 59, 71, és 89 négyzetméteres lakásai jövő 
őszi átadással leköthetők! Tel.: 06-30/9420-278, www.emiliahaz.hu

n tripla építési telek eladó!  Kispest legszebb óvárosi utcájában 1460 m2 –es 
lakóövezeti tripla építési telek ajánlattételi eljárás keretében eladó.  Érdeklődni lehet a 06-70-
439-8122 telefonszámon ill. kerteshazatmindenkinek@gmail.com e-mail címen.

 oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 

VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-1-294-5985

n iparművésznő rajz–festés oktatást vállal kicsiknek – nagyoknak egyaránt. Felvételire 

Konyhakészre aprítva 
ömlesztett m3 14 000 Ft

(11 000 Ft + Áfa)
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ:

2 m3 (10-12q) 28 000 Ft
4 m3 (20-24q) 56 000 Ft

FUVAR 1000 Ft/m3

+36 06 70/616-3226
+36 06 70/579-3318

T Ű Z I F A
TÖLGY | BÜKK | AKÁCFA

felvételt hirdet

Úszásoktatás - Úszás
Triatlon és Öttusa 

szakosztályaiba

Úszásoktatások és edzések

haladók részére
Információ és jelentkezés:

Telefon:  06 20 23 23 823
www.facebook.com/l2000se

e-mail: lorinc2000se@gmail.com

Férfi hajvágás + hajszesz: 1200Ft
Női hajvágás + mosás, szárítás: 2300Ft

Dauer + vágás + mosás, szárítás: 3300Ft
Melir + vágás + mosás, szárítás: 3500Ft

Nyugdíjasoknak -10% Kedvezmény!!!
GYÖNGYI – 0630-465-9080

ILDI – 0670-277-3574
1184. BP. ÉPITŐ U. 2 / földszint

Piros iskola melletti első 10 emeletes házban.
Nyitva tartás :

Hétfőtől – Péntekig:  9-18
Hétvégére is lehet bejelentkezni!

OLCSON IS LEHET 
SZÉPÜLNI

FIX ÁRAKON!

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 

– 16 m² - ajándékbolt
- - 25 m² - raktár

313. fsz. 8. – 17 m² - raktár
-325 – 2138 m² - területhasználat

-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
– 18 m² -

– 16 m² - garázs
– 16 m² - garázs
– 72 m² - bank
– 80 m² - bank

– 60 m² - könyvesbolt
– 26 m² - raktározás

– 19 m² - iroda
– 33 m² - iroda

7-8. – 27+11 m² - iroda 
– 81 m² - autósbolt
– 98 m² - szerviz

-8. – 21+22 m² - zöldséges
A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.

szám alatt

2. oldal

az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 22. 9.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2014. szeptember 26. 16.00 óra

297-44-61
www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tul felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda
Baross u 27. fsz. 7. – 19 m² - raktár

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár

Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - vegyes iparcikk
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
– 51 m² - fodrászat

Ferihegyi út Hrsz.: 157154 – 439 m² - hobby telek
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

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

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

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness

Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Margó Tivadar u 154. fsz. 2. – 17 m² - garázs

1. oldal
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14 Relikviák a hazai rockzene hőskorábólKultúra

Kétség 
és remény
madách imre emlékére nyílt kiállítás a 
Fehéren Feketén galériában. A festői 
hatású illusztrációk nosztalgia nélkül 
mesélnek az ember tragédiájáról.

Frömmel Gyula festőművésznek, a Magyar Kul-
túra Lovagjának Madách emlékére című kiállí-
tása szeptember 3-án nyitotta meg kapuit a Fe-
héren Feketén galériában. A kiállítás Madách 
Imre legjelentősebb művét, Az ember tragédiája 
című alkotást dolgozza fel, mely filozofikus mű 
értelmezése sokszor megosztja a közönséget.

A megnyitón a vendégeket a galéria tu-
lajdonosa, a tárlat kurátora, Nádasdi Mi-
hály képzőművész köszöntötte. A kiállítást 
Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg. 
– ezen a kiállításon nemcsak egy művész vizu-
ális alkotását láthatjuk, hanem egy gondolati 
építményt is, amelynek alapja az emberi létezés 
elemi problémáit végigjáró mű. nem egysze-
rű illusztrációkról van szó, hanem a mű belső 
átélésének megjelenítéséről – emelte ki Feledy 
Balázs.

A tizenöt szín feldolgozásából tizenhat 
grafika született, és mindegyik alatt eredeti 
nyelvezettel olvasható az a néhány sor, amely 
megihlette az alkotót. Már-már közhellyé vált 
idézeteket azonban hiába keres a néző, a fes-
tőművész olyan sorokat választott, amelyek a 
háttérbe szorulnak ugyan, de fontos jelentés-
sel bírnak. A tárlat előzetes bejelentkezés után 
szeptember 28-ig tekinthető meg.

Ê csernai

A könyveken túl
változatos programokkal várja az ol-
vasókat az országos Könyvtári napok 
elnevezésű rendezvénysorozat. A lő-
rinci nagykönyvtár mondd, szereted a 
háziállatod? címmel hirdetett irodalmi 
pályázatot.

Az Informatikai és Könyvtári szövetség 2014-
ben is összefogásra hívta a könyvtárakat, hogy 
a nemzeti Kulturális Alap támogatásával minél 
többen csatlakozzanak közülük az Országos 
Könyvtári napok eseményeihez. A rendez-
vénysorozat keretében a Fővárosi szabó ervin 
Könyvtár Lőrinci nagykönyvtára egy héten át 
– október 13-tól 19-ig – szórakoztató és színvo-
nalas programokkal várja a kicsiket és a nagyo-
kat. 

A programsorozat október 13-án, hétfőn 
Tóth gábor élelmiszermérnök, táplálkozásku-
tató egészséges életmódról szóló előadásával 
kezdődik. Kedden felmerül a kérdés: ismeritek 
Muhi Andrist, Jankát, Büdös pizsamázót, szösz 
nénét, Lecsöppenő Kecsöp Benőt? e népszerű 
mesehősök megteremtőjével, a kedvelt író-köl-
tővel, Varró Dániellel október 14-én író-olvasó 
találkozón ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 
szerdán családi kézműves foglalkozásokat tar-
tanak, csütörtökön ismeretterjesztő, pénteken 
pedig a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörté-
neti gyűjtemény közreműködésével helytörté-
neti előadás lesz.

A Könyves Vasárnap, a rendezvénysorozat 
záróeseménye egyben az elismerések napja is, 
ugyanis ezen a napon adják át a Könyvtár barátja 
elismerést. ezt a gesztusértékű kitüntetést 
olyan személyek kapják, akik támogatásukkal, 
önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a könyvtár 
olvasás- és kultúranépszerűsítő munkájához. 
emellett ezen a napon lesz a Mondd, szereted a 
háziállatod? című, gyerekeknek szóló irodalmi 
pályázat eredményhirdetése is. A pályázatra 
október 3-ig várják a történeteket. 

Ê csernai

sramli a 
Karinthyban
Az Aystetteni zenei egyesület fúvósze-
nekarát látta vendégül az etűd zenei 
Alapítvány. A Karinthy Frigyes gimná-
ziumban a hét végén rendezett koncer-
ten fellépett a liederschatz kórus és 
az etűd Fúvószenekar is.

A műsor mindenekelőtt a sramli kedvelőinek 
szólt, akik bajor és magyarországi német mu-
zsika ritmusára mozoghattak.

– Az aystetteni fúvósok öntevékenyek, mind-
egyikük más zeneiskolában tanult, s amatőr 
művészeti együttesként működnek – mutatta 
be az egyik meghívottat Sánta Ferenc, az etűd 
Fúvószenekar karmestere.

A Liederschatz kórus a kerületi német szár-
mazású polgárok egyesületének tagjaiból verbu-
válódott. Acapellaműsoruk remekül illeszkedett 
a bajor hangulathoz.

Az etűd pedig – ha szabad ezt írnom – hozta 
a formáját: szóltak a slágerek, a swingek a reze-
ken.

Az etűd Zenei Alapítvány idei utolsó kon-
certje október 11-én lesz, amikorra egy dán di-
ákzenekart hívtak meg vendégfellépőnek.

Ê dia

A könyvelő 
alkotóművész 
Bardócz Apolka kiállítását Babol boltja 
címmel láthattuk szeptember elején a 
városháza galériában. 

A tárlat címe ugyan szójáték volt, de arra is 
utalt, hogy a kiállított ékszereket, használati és 
dísztárgyakat meg lehetett vásárolni. Bardócz 
Apolka könyvelőként dolgozik egy cégnél, és 
hamarosan megszerzi a mérlegképes köny-
velői képesítést. Ő nem véletlenül tévedett a 
számok világába, hanem hobbiként alkot. Úgy 
érzi, hogy így kerek az élete.  sokféle kézmű-
ves technikát megtanult már, de szeretné ki-
próbálni magát ruhavarrásban, nemezelésben 
és viaszfestésben is.  – Apolka 2008-ban jött 
velem először alkotótáborba, ahol mindennap 
új kézműves technikákat tanítottunk a gye-
rekeknek – mesélte Diráné Huszár Gertrúd, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány kuratóriu-
mának titkára. – Érdekes a megismerkedésünk 
története. egy tornacipős, farmeres, hátizsákos 
fiatalt vártam, de ő magas talpú cipőben, mű-
körömmel, hosszú póthajjal érkezett a gyüleke-
zőhelyre. nagyon meglepődtem, és azt gondol-
tam, hogy jobban kell majd rá vigyázni, mint a 
gyerekekre. nem tudtam elképzelni, hogy tud 
majd gyöngyözni, lámpát készíteni… De na-
gyon ügyes volt, hamar elsajátított mindent, és 
már aznap ő is tudta tanítani a gyerekeket. 

Apolka a következő évet is végigdolgozta a 
táborban, és már a saját készítésű munkáit is 
hozta magával. Amikor megjelent kis koffer-
jével, a táborvezető azt gondolta, hogy az ma-
nikűrkészletet tartalmaz, de profi szerszámok 
voltak benne.  

– Jó tanár is lehetne belőle, mert nagyon ért 
a gyerekek nyelvén – mondta gertrúd. – Még 
azokat a fiúkat is maga mellé ültette, akik a fo-
cival „kelnek és fekszenek”. Apolka nagyon te-
hetséges, a keze alól kikerülő alkotások művészi 
szintűek. 

A kiállítás szeptember elsejei megnyitóján 
Mogyorósiné Pécsi Ildikó, a nők a XVIII. kerüle-
tért egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, 
és bemutatta Bardócz Apolkát, aki egyébként a 
lánya. ezt követően Diráné Huszár gertrúd be-
szélt a fiatal alkotóról, majd Ughy Attila polgár-
mester nyitotta meg a tárlatot.

Ê fülep 

Mindig lesznek rockerek
A hazai rockzene hőskorát bemutató vándorkiállítás érkezett a Kondor Béla Kö-
zösségi házba. Csaknem fél évszázad eseményeit idézik fel a korabeli plakátok, 
fényképek és relikviák.

A Magyar rocklegendák vándorkiállítás majd 
öt évvel ezelőtt, 2010 januárjában indult útjá-
ra Várpalotáról. A Német Nyiba Sándor birkózó 
olimpikon, költő, zenész és Czapp József rádiós 
műsorvezető által létrehozott tárlat a maga ne-
mében egyedülálló módon foglalja össze a hatva-
nas évektől napjainkig a rockzene történetét. A 
kiállításon 50 tablón elhelyezett fotók, plakátok 
és poszterek mutatják meg 100 magyar zenekar 
fénykorának eseményeit. A falon és a vitrinekben 
neves zenészek relikviái kaptak helyet, például 
Radics Béla gitáros bíbor gibson gitárjának élet-
hű másolata, Varga Miklós énekes csizmája, szi-
geti Ferenc gitáros első gitárja, amin anno meg-
tanult játszani, illetve som Lajos basszusgitáros 
mellénye. 

A kiállítást szeptember 10-én Lévai István Zol-
tán alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta: 
bár ő maga nem kemény rocker, mégis elismeri a 
rockzenében rejlő erőt és az igényes zenei alapokra 
épülő gondolatiságot. ezt vallja a rockzenét éltető 
német nyiba sándor is, aki az est házigazdája volt. 
– Fontos, hogy a rockzene és egyben minden 

olyan zene, amely valódi hangszeres tudást igé-
nyel, s pozitív irányba formálja a jellemünket, ne 
merüljön feledésbe. nem szabad hagynunk, hogy 
a napjainkban terjedő diszkóláz és a playback 
elnyomja az élőzenét játszó tehetséges fiatalokat 
– mondta a zenész, majd talán a szavait is nyo-
matékosítani akarván két saját szerzeményével 
örvendeztette meg a közönséget.

Az elmúlt csaknem fél évszázad során generá-
ciók nőttek fel a rockzenén. Mindenki emlékszik 
egy-egy meghatározó dalszövegre vagy koncer-
tekre, amelyek alatt szerelmek, barátságok szület-
tek. nincs ez másként a zenészekkel, a zenekarok 
tagjaival sem. A megnyitó után ezekről az em-
lékekről, a kezdetekről, örömről és bánatról be-
szélgetett német nyiba sándor három figyelemre 
méltó művésszel. som Lajos mellett Csiga Sándor 
szövegíró és Vörös István zenész, a Prognózis 
énekese volt a vendége, akik mind a mai napig 
ízig-vérig rockerek.

A kiállítás szeptember 18-ig tekinthető meg a 
Kondor Béla Közösségi Házban, 9 és 19 óra között.

Ê csernai

Könyvmolyok a játszóházban
harmadik alkalommal is teljesen megtelt a tengerkincs Játszóház a német nyelvet 
tanuló és olvasni is szerető gyerekekkel a német nemzetiségi önkormányzat (nnö) 
által szervezett lesenacht, azaz a könymolyok éjszakája elnevezésű programon.

A szeptember 12-i estén a korábbi két hasonló al-
kalomhoz hasonlóan vidám gyerekzsivaj töltötte 
meg a játszóházat. Az általános iskolás nebulók 
kedvenc könyveikkel, kis lámpásukkal felszerel-
ve érkeztek a közös éjszakai olvasásra. Az osz-
tálytársakkal, barátokkal való együttlét, a közös 
játék öröme, majd később az olvasáshoz használt 
kis lámpások barátságos fénye kitűnő hangulatot 
adott az éjszakának.

Fekete György, az nnÖ elnöke a telt ház mel-
lett elsősorban annak örült, hogy a programon 
részt vevő gyerekek szívesen olvasnak.

– nagy az esélye annak, hogy akik eljöttek 
ide, azok később sem csak a számítógép vagy az 
okostelefon bűvöletében, a közösségi oldalakon 
töltik az időt. számukra talán természetes lesz 
az, ami sajnos a mai világban egyre több fiatal 
életéből kimarad: az egymással való beszélgetés, 
a személyes kommunikáció és az olvasás. ezek a 
gyerekek szeretik a könyveket, szeretnek olvasni, 
és biztosan nem válnak majd zárkózott, befelé 
forduló emberekké. Molnár Hajnalka elnökhe-
lyettes asszonnyal együtt sokat tetszünk azért, 
hogy ez ne legyen így. Ő az az ember, aki kitalálja 
a programokat, és nagyon örülök annak, hogy a 
rendezvényeinket a gyerekek és a szülők érdek-

lődése évről évre életben tartja – mondta Fekete 
györgy. 

A játszóházban leterített matracokon kis cso-
portokban beszélgettek, nevetgéltek a gyerekek, 
akik bevallottan annak is örültek, hogy ezen az 
éjszakán nincs kötelező lámpaoltás. A Piros isko-
lában 5. osztályos Bodri Szonja például már ruti-
nos „könyvmolynak” számít.

– Harmadszor vagyok itt, mert szeretek ol-
vasni, és vicces, érdekes dolog, hogy éjszaka is 
szabad. nagyon jó a hangulat, és jó, hogy sokáig 
fenn lehet maradni.

szonja a Pferde (Lovak) című könyvet hozta 
magával, de az sem maradt olvasnivaló nélkül, 
aki nem a saját könyvét választotta. A szervezők 
jóvoltából több száz német nyelvű kiadvány vár-
ta a gyerekeket, az újságoktól kezdve az ifjúsági 
könyveken át a klasszikus irodalomig. A szintén 
a Piros iskolában tanuló Lakatos Luca is ezek 
közül választott, a negyedikes kislányt elsősor-
ban a képregények érdekelték. Fekete györgy úgy 
tapasztalta, hogy a gyerekek minden témára nyi-
tottak, és tényleg olyanok, mint a molyok, mert 
bármilyen olvasnivalót találnak, azt örömmel 
„megrágják”. 

Ê P. a.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházEgy lélekemelő hét Pestszentimrén 

Az atya szavaiból az derül ki, hogy a 
koptok köszönik, megvannak, s egy-
re jobban „belakják” Lőrincet és a 
szép templomukat is. „Köszönöm, 
hogy megkérdezte ezt, mert öröm-
mel mondom el, hogy kiváló otthon-
ra leltünk önöknél, jól vagyunk, s jól 
érzi magát a családom is. A lányom, 
Martina például magyar egyetem-
re jár. Magyarország a második ha-
zánk, amin nem is lehet csodálkoz-
ni, hisz már lassan 11 éve élünk itt.”  
Juszuf atya nem győzi hangsúlyozni, 
hogy mennyi kedvességgel és közvet-
len emberi gesztussal találkozik na-
ponta, de az sem mellékes számára, 
számukra, hogy „Budapest nagyon 
szép, elbűvölő város a gellért-heggyel, 
a Dunával és a két partján álló cso-
dás épületekkel. Amikor megkezdtem 
itt a szolgálatot, egy kicsi félelem volt 
bennem, hogy miként fogadnak majd, 
miként fogadják be a koptokat. nos, 
a városról is, az emberekről is a leg-
jobbakat tudom mondani. Itthon va-

gyunk Budapesten.”
említettük, hogy Magyarországon 

alig-alig gyakorolja valaki ezt a legin-
kább egyiptomban elterjedt vallást.

 „Hála legyen az Istennek, nőtt és 
folyamatosan nő a számunk, és van-
nak köztük magyar emberek is, akik 
rendszeresen eljárnak a templomunk-
ba. Vannak például, akik egyiptomival 
házasodtak, s így kerültek közel hoz-
zánk. Magyarországon körülbelül hat-
százan vagyunk, de nem szabad csak 
egyiptomiakra gondolni, mert más 
arab országokból is jönnek kereszté-
nyek a falaink közé.

A legutolsó beszélgetésünk alkal-
mával is fel kellett vetni politikai kér-
dést. Azért, mert az élet így diktálta. 
Akkor is, most is…

„Magyarországon nem érezzük, de 
tudjuk jól, hogy mit élhetnek át ke-
resztény testvéreink és híveink az arab 
világban. nagyon sokat imádkozunk 
értük, s kérem a magyar kereszténye-
ket és az egyházakban szolgálókat, 

hogy ők is tegyék meg ezt. szeretném 
felkérni a magyar politikusokat arra, 
hogy fogjanak össze, és próbálják 
megállítani a keresztények elleni atro-
citásokat, támadásokat.”   

 KiCsit már tUd… 
Juszuf atyának, bevallása 
szerint, az első években 
gondot okozott a 
magyar nyelv, de mára 
megbarátkozott vele, s egyre 
többet meg is ért belőle, 
tehát nem lehet „őt eladni”.
otthonosan mozog a 
boltokban a napi bevásárlás 
közben, és a magyar nyelvű 
újságok sem jelentenek már 
leküzdhetetlen akadályt 
számára.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� amint arról már 
beszámoltunk, 
kr7 elnevezéssel 

rendezett alkotói-elő-
adói hetet augusztus 
végén a baptista egy-
ház pestszentimrén. 
az utcán is, a nemes 
utcai imaházban is. 
a kr7 főrendezőjét, 
az imrei baptisták 
lelkészét, Háló gyulát 
kérdeztük.

 – Volt mit nézni és látni a KR7 
napjaiban. Program programot 
követett, az ember csak ámulta 
azt a kreativitást, amely „felsza-
badult” a pestszentimrei fiatal 
baptistákból. Mikor és hogyan 
fogant meg a gondolat, ki volt a 
kitaláló?

– Már tavasszal kezdtünk 
arról beszélgetni, hogy a nyári 
szünetben a tehetséges fiatalja-
inkkal rendezzünk egy olyan 
hetet, amikor művészeti mű-
helyként együtt lehetnek, hogy 
képzőművészeti és irodalmi 
alkotások szülessenek, hogy 
szórakoztassuk az éppen arra 
járókat. ettől kezdve terveztük 
hétről hétre az elképzeléseket. 
nem volt nehéz előrelépni, mert 
a fiatalokban ott bujkált a be-
mutatkozás vágya.

százakat 
vonzott
– Mennyi idő kellett az előkészí-
téshez, és ki volt a KR7 elnevezés 
keresztpapája vagy -mamája?

– A tervezgetések megkezdése 
után rögtön Facebook-csoportot 
hoztunk létre, s ott folytattuk a 
szervezést. Az egyik esti beszél-
getés közben elgondolkodtunk 
azon is, hogy milyen nevet ad-
junk az összművészeti hétnek. 
Mivel Kreatív ünnep elneve-
zéssel már korábban is szervez-
tünk művészeti programokat, ez 
adta az ötletet, hogy kreatív hét 
legyen a mostani rendezvény 
neve. Hogy miként írtuk, írjuk? 
A legegyszerűbben. Két betűvel 
és egy számmal, így: KR7. ezzel 
több mindenre is utalunk. nem 
bánjuk, ha az „áthallás” nem is 
nehezen megfejthető…

– A KR7 két hete befejeződött, 
van-e már összegzés? Hozzávető-
leg hány fiatalt mozgatott meg 
az eseménysorozat?

– A nappali szabadtéri, utcai 

programok és a nemes utcai 
imaházunkban megrendezett 
esti Cooltour Café rendezvé-
nyek naponta átlagosan 60 fi-
atalt értek el, ami számunkra 
szép szám volt, nem beszélve 
arról, hogy akik eljöttek, aktí-
vak voltak: vagy alkotóként-elő-

adóként, vagy az est programjait 
őszintén a szívükbe záró néző-
ként-hallgatóként.

örömFestés
– Tudjuk, a „lényeg” az, hogy a 
fiatalok felé forduljunk, de azért 
megkérdem: részt vettek-e idő-

sebbek is a programokban?
– Az első KR7-napon, hétfőn 

éppen egy idősebbnek mondha-
tó hölgy, gajdátsy Kata vonta be 
a csurgatásos festés titkaiba a je-
lenlevőket. Őszinte lélekkel mu-
tatta be a technika rejtélyét, s ezt 
követően gyorsan megszülettek 

az első alkotások. A résztvevők 
egymás festményeit is kiegészí-
tették, sőt egy közös festményen 
is dolgoztak. nem örömzenélés, 
hanem örömfestés volt ez, a mi 
örömünkre is.
– Milyen volt a visszhangja a 
KR7-nek a fiatalok körében?

– Talán mondanom sem kell, 
hogy a fiatalok az esti Cooltour 
Café programjait élvezték a leg-
jobban, amelyek az eredetileg 
tervezett 9 órai zárásnál jóval 
tovább tartottak. ez persze nem 
okozott gondot, mert otthon 
voltunk, az imaházunkban.

IstenI volt…
– Bizonyára volt kedves történet, 
amit a szívébe zárt.

– A KR7 minden perce ilyen 
volt… De ha mégis, akkor az, 
amikor az egyik délután a Hő-
sök terét lakta be a társaság egy 
része. néhányan egyvonalas 
portrékat rajzoltak az arra járó 
gyerekekről, idősekről, fiata-
lokról. A háttérben ezalatt az 
„utcazenészeink” zseniálisan 
játszották és énekelték egymás 
után a jobbnál jobb, szebbnél 
szebb dalokat. Meg is álltak az 
arra járók, ki rövidebb, ki hosz-
szabb időre. egy kerékpáros pár 
is leszállt, hogy hallgassa őket. 
A fiatalemberről, gáborról kide-
rült, hogy ő is zenél, dobol, sőt 
hangszereket is készít. Hívták 
őt a fiataljaink az esti imaházi 
programunkra is. Már a vége 
felé tartottunk, amikor megér-
kezett gábor. Intettek neki, s ő 
máris beszállt, hogy részt ve-
gyen az örömzenélésben. Az in-
telligencia, az egymásra figyelés 
és az előadás csodáját élhettem 
meg akkor. Isteni volt – a szó 
szoros értelmében…

  
 Jövőre veleteK…
A Kr7 jövőjéről azt 
mondta háló gyula, 
hogy a tapasztalatai 
alapján igény is, szük-
ség is van rá. ha isten 
élteti őket, akkor rajtuk 
nem fog múlni. 

„közönségsiker” 
volt a kr7
Rajtuk nem fog múlni, hogy jövőre együtt, ugyanitt

JóL VAnnAK, 
gyARAPODnAK
A koptok már „belakták” az új templomukat

a fiatalok aktívan, alkotóként vagy előadóként is részt vettek az egyhetes programsorozaton  

viszonylag ritkán adunk hírt a hazánkban működő kopt egyházról, 
aminek az lehet az oka, hogy ezt a vallást nagyon kevesen követik 
hazánkban. A magyar állampolgárságot is felvevő Juszuf Khalil 
atyát a lánya, martina segítségével kérdeztük a Pestszentlőrincen 
lévő gyülekezetről.
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� pestszentlőrinc-
pestszentimre legna-
gyobb lakótelepének 

hagyományos rendezvény-
sorozatát, a Havanna lakó-
telepi napokat idén szep-
tember 21. és 28. között 
rendezik meg. a nyolcna-
pos eseményen képviselteti 
magát a könnyű-, a komoly- 
és az egyházi zene, több 
kiállításmegnyitó lesz, 
számos sportágban össze-
mérhetik erejüket a bátrak, 
és betekintést nyerhetünk 
a kerületben élő nemzeti-
ségek kultúrájába, hagyo-
mányaiba is. a vasárnaptól 
vasárnapig tartó program-
sorozat minden eddiginél 
színesebbnek ígérkezik, 
olyannak, ahol mindenki 
megtalálhatja a számára 
legérdekesebb kiállítást, 
koncertet, előadást. 

szeptember 21., vasárnap
9 óra: Havanna bajnoka 2014 
– kerületi pingpongverseny
9.30–17 óra: Az Agapé 
gyülekezet felnőtt- és 
gyermekprogramjai (zene, 
beszélgetés, történetek, 
vendéglátás, ugrálóvár és 
még sok minden más…) a 
Kondor sétányon
10.30: Megemlékezés somo-
gyi Lászlóról a mellszobrá-
nál, a szent László Plébánia 
szervezésében. Beszédet 
mond Kiss Róbert önkor-
mányzati képviselő (Fidesz-
KDnP).
11 óra: Csokikoncert – játék 
és muzsika 60 percben, nép-
zenei hangszerek megszólal-
tatása a Kondor Béla Közös-
ségi Házban. Közreműködik: 
Pavella Krisztina és Pallagi 
Renáta népzenész.
14 óra: I. Havanna Bridzs-
csapatverseny a Havanna 
Bridzsklub szervezésében
16 óra: Zsolnai 70 – Zsolnai 
Mihály fafaragó kiállításá-
nak megnyitó ünnepsége. 
Megnyitja nádasdi Mihály 
szobrászművész, közremű-
ködik a Duó Contours.

szeptember 22., hétfő
15 óra: A Lélektükör Alkotó-
műhely munkáiból rendezett 

kiállítás megnyitója. A kiállí-
táson a Jahn Ferenc Dél-pes-
ti Kórház III. Rehabilitációs 
Osztályán kezelt betegek 
– kreatív foglalkozások 
keretében készült – alkotásai 
tekinthetők meg.
15.30: Havanna-kupa – 
dzsúdóbajnokság sajátos 
nevelési igényű gyerekek 
részvételével a Kondor Béla 
Általános Iskolában
16 óra: Az egykori Álla-
mi lakótelepen élők baráti 
találkozója a Kondor Béla 
Közösségi Házban a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytör-
téneti gyűjtemény szerve-
zésében. Köszöntőt mond: 
Kiss Róbert önkormányzati 
képviselő.
17 óra: Csonka vágányon 
– Dékány István filmjének 
beszélgetéssel egybekötött 
bemutatója, majd kötetlen 
beszélgetés a rendező rész-
vételével

szeptember 23., kedd
12 óra: Dalnokverseny – 
ének-zenei megmérettetés a 

Vörösmarty Mihály Ének-
zenei nyelvi Általános Iskola 
és gimnáziumban (Vörös-
marty utca 64.)
14 óra: szakmai konferencia 
kerületi pedagógusok részére 
a Kondor Béla Közösségi 
Házban. A konferenciát 
vezeti: Járainé dr. Bődi 
györgyi nyugalmazott isko-
laigazgató.
17 óra: a Brass on Brass Di-
xieland Band klubkoncertje 
a Kondor Béla Közösségi 
Házban
18.30: az egyesített Bölcső-
dék nyitnikék gondozónői 
Kamarakórusának hang-
versenye a Kondor Béla 
Közösségi Házban

szeptember 24., szerda
10 óra: Katasztrófavédelmi, 
tűzoltósági, rendőrségi és 
polgári védelmi bemutatók a 
Kondor Béla sétányon
15 óra: Véradás a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében

szeptember 25., csütörtök
9 óra: előadások az anyatejes 

táplálás világnapja alkal-
mából. Tervezett témák: 
fogápolás a várandósságtól 
a kisgyermekkor végéig, a 
magzat méhen belüli fejlődé-
se, újszülöttkori ultrahang-
vizsgálat, gyermekkori moz-
gásfejlesztés, homeopátiával 
a szoptatásért, Bóbita-muzsi-
ka, kismamatorna-bemutató, 
tibeti hangtálas bemutató, 
baba-mama torna bemutató. 
A rendezvényt tombolahúzás 
zárja.
10 óra: egészséges életmód 
bemutató a Kondor Béla 
Közösségi Házban, a sOFI 
szervezésében. Tervezett 
programok: gyógynövény-
bemutató, teakóstolás, hideg-
tálkészítés.
10 óra: Játszóház és kézmű-
ves foglalkozások a sOFI-
ban (Kondor Béla sétány 15.)
10 óra: nyílt nap a Csibész 
gyermekjóléti és Módszer-
tani Központ gyermekek 
Átmeneti Otthonában. A 
felnőtteket jogi tanácsadás-
sal, a gyermekeket interaktív 
játszóházzal várják.

15 óra: négyéves a családi 
játszóház. A születésnap 
alkalmából gyermekprogra-
mok a helyszínen.

szeptember 26., péntek
15 óra: a somogyi László 
szociális szolgálat Átmeneti 
gondozóháza Idősek Klubjá-
nak vidám műsora
16 óra: a művészet gyógyító 
ereje – konferencia Tósoki 
Anikó előadóművész és a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
közös szervezésében

szeptember 27., szombat
8 óra: Lakótelepi kispályás 
labdarúgó-bajnokság
14 óra: a XVIII. kerületi 
nemzetiségi önkormány-
zatok műsora. A műsorfo-
lyamot megnyitja: Csomó 
Tamás alpolgármester, 
házigazda: Kohut gyula 
nemzetiségi referens. Részt-
vevők: a kerületi bolgár, gö-
rög, horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, ruszin, szerb 
és szlovén önkormányzat.
17 óra: Pál Dénes koncertje 
18 óra: Utcabál a Riviera 
showbanddel

szeptember 28., vasárnap
9 óra: Bográcsban főzött éte-
lek versenye a Kondor Béla 
Közösségi Ház mellett
9 óra: Zentay gyula sakkem-
lékverseny a Pestszentlőrinci 
sakk-kör szervezésében
10 óra: Álmodtam egy Ha-
vannát magamnak – egész 
napos programok valameny-
nyi korosztály részére a Re-
Block közösségi sátorban
10 óra: Kézműves foglalko-
zások és gyermekarcfestés a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
mellett
13 óra: Jó ebédhez szól a 

nóta – nógrádi Tóth István 
és vendégei énekelnek
13.30: a bográcsfőző verseny 
ünnepélyes eredményhir-
detése

A szabadtéri színpad 
szeptember 28-i 
programja

10 óra: Ricsi bohóc műsora
11 óra: A Langaléta ga-
rabonciások gólyalábas 
műsora
12 óra: A Kondor Béla 
Közösségi Házban műkö-
dő művészeti csoportok 
(akrobatikus rock & roll, 
ovistorna, showtánc, Ha-
vanna gitáriskola, Botafogo 
Táncegyesület, Kolibri 
Táncegyesület, aikidó, 
tékvandó, zumba), valamint 
amatőr színházi csoportja-
ink (Voilà Társulat, Otthon 
Theatrum, Figurák színját-
szó egyesület) bemutatója.
15 óra: A Havanna ebe 
– kutyaszépségverseny. 
Műsorvezető és meghívott 
vendégek: Juhász József 
(MeOe), Falusi Mariann és 
Lang györgyi (Pa-dö-dő).
16 óra: Máté Péter- és Cser-
háti Zsuzsa-emlékkoncert a 
Főnix Zenekar előadásában
17 óra: a Magyar ebtenyész-
tők Országos egyesülete 
(MeOe) pestszentlőrinci 
kutyaiskolájának bemuta-
tója
18.20: ünnepi köszöntő
18.30: Király Linda és Ki-
rály Viktor közös élőzene-
karos koncertje
19.30: Tűz- és fényzsong-
lőr-show a Hestia Csoport 
előadásában
20.30: Roy és Ádám-kon-
cert
21.30: Tűzijáték

Ê Kovács attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

közösen álmodjunk 
egy Havannát
Kiállítások, filmek, koncertek, sport- és kutyaszépségversenyek

VÁsÁRI 
VIgADALOM 
negyedik alkalommal várja a szórakozni vágyókat október 5-én a Pestszentlőrin-
ci vasárnapi vásári vigadalom. A Bókay-kertben otthonra találó rendezvény egyik 
célja az, hogy hagyományőrző módon megszervezett, nívós népi, iparművészeti és 
őstermelői vásáron teremtsen lehetőséget a kiváló hazai termékek készítői és ter-
melői számára a közvetlen értékesítésre.

Az őstermelői és a kézműves 
kirakodóvásár mellett nép-
zenei és néptáncprogramok 
– köztük a Tébláb táncosa-
inak elmaradhatatlan fellé-
pése –, népi játékok, óvodák, 
iskolák bemutatói, gyermek-
foglalkozások és élő koncert 
színesítik majd az egész na-
pos, 9-től 19 óráig tartó ren-
dezvényt. Lesznek itt óriás 
bábok és gólyalábasok is, s 
egész nap be lehet kapcsolód-
ni a barantafoglalkozásokba. 
Délelőtt a Kaláka együttes ad 
gyermekműsort, délután lo-

vasíjász-vágta lesz, amit az Örökség (a volt Kormorán) együttes élő koncertje követ. 
A vásár az elmúlt évben országosan is ismertebb lett. Kiállítók, árusok korábban is érkeztek a vi-

gadalomra az ország legkülönfélébb pontjairól, de tavaly már több regionális és helyi sajtóorgánum 
is ajánlotta a rendezvényt. 

A rendező Zöld sorompó Környezetvédelmi és Kulturális egyesület megfogalmazása szerint a vi-
gadalom arra szolgál, hogy a kézművesek és az őstermelők úgy találkozzanak a vásárlóikkal, ahogyan 
régen – közvetlenül, egy kiadós vásár keretében. Az egyesület a kézműves szervezetek és a nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara közreműködésével a szakma és a termelők legjobbjait látja vendégül immár 
negyedik alkalommal. Mint mindig, most is megkülönböztetett figyelemmel várják a kerületi kézmű-
veseket, népi iparművészeket és őstermelőket. A vásár egyediségét, eredetiségét garantálja, hogy ki-
zárólag saját tervezésű és készítésű tárgyakkal, illetve Magyarországon előállított termékekkel lehet 
megjelenni.

Ê P. a.

VAgOnLAKóK
Az első világháborút követően mintegy félmillió ember menekült a megcsonkított 
magyarországra az elszakított területekről. sokan közülük az állami lakótelepen 
telepedtek le. róluk is szól a Csonka vágányon című film.

Magyarország a vesztesek oldalán zárta az első világháborút, amely után az utódállamok – az An-
tant támogatásával – megkezdték határterületeinek megszállását és saját hatalmi gépezetük kiépítését. 
A fegyverszüneti egyezmény ellenére megszüntették a magyar közigazgatást, a magyar állam vezető 
tisztségviselőit elbocsátották az állásukból, fizetésüktől megfosztották, szolgálati lakásukból kilakol-
tatták. A trianoni békediktátum után a korábbi tisztviselők csak akkor maradhattak hivatalukban, ha 
hűségesküt tettek az új államra. Aki erre nem volt hajlandó, annak számára nem volt maradás. Mind-
ezek miatt 1919 és 1924 között csaknem félmillió magyar volt kénytelen elhagyni korábbi lakóhelyét 
és – anyaországi lakás híján – hónapokig, évekig a pályaudvarok mellékvágányaira félretolt marhava-
gonokban élni az immár csonka Magyarországon. 

Róluk szól Dékány István Csonka vágányon című filmje. Az egykori vagonlakók közül nagyon 
sokan a későbbi Állami lakótelepen találtak új otthonra. A film bemutatásával és az azt követő beszél-
getéssel az ő emlékük előtt adózunk.

A vetítés helye és ideje: Kondor Béla Közösségi Ház, szeptember 22. (hétfő) 17 óra. A részvétel 
ingyenes.

a családi programokon csomó tamás alpolgármester a gyerekekkel is örömmel foglalkozik
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rózsA mŰvelődési ház

városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 20. 15 óra: Szá-
mít6sz rám klub. A részvétel 
díjtalan.
Szeptember 27. 16 óra: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Szeptember 27. 19 óra: 
Magyar táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 28. 11 óra: az 
Alma Együttes gyermekkon-
certje. Jegyek már kaphatók 
elővételben, 1700 forintos 
áron!
Október 2. 17 óra: Rhonyec 
Zsuzsa festőművész kiállítá-
sának megnyitója. A meg-
nyitóra érkezők Dedik János 
író irodalmi estjén is részt 
vehetnek.
Október 5. 11 óra: Brumi és 
a téli álom. A Fabula Báb-
színház előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
Szeptember 26. és október 
22. között Bolnoszky Márta 
amatőr alkotó gyöngyből ké-
szült ékszereinek és kézimun-
káinak kiállítása tekinthető 
meg.
Zumbatanfolyam kedden és 
csütörtökön 18 órától. Vezeti: 
Czéh Beáta. Részvételi díj: 
600 Ft/alkalom.
Callanetics (női zsírégető) 
torna kedden és csütörtökön 
19 órától. Vezeti: Székely 
Ferencné, Klári. Részvételi 
díj: 700 Ft/alkalom, bérlettel: 
4600 Ft/8 alkalom.
Gerinctorna csütörtökönként 
10 órától. Vezeti: Czéh Beáta. 
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom.
New Dance World – Modern 
Táncok Iskolája a Rózsában. 
A foglalkozásokat hétfőn és 
szerdán 16–22, kezdőknek 
kedden és csütörtökön 17–18 
óra között tartják.
A művelődési ház nyitvatartá-
si idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégéken 
pedig a rendezvényekhez iga-
zodva) az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Szeptember 26. 18 óra: 
PLER-Budapest–Csurgó NB 
I-es férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés
Szeptember 27. 17 óra: 
PLER-Budapest II–Budakalász 
NB II-es férfi kézilabda bajno-
ki mérkőzés
Szeptember 28. 11.30: 
Cartoon Heroes–Neumann 
Pillangók női floorball bajnoki 
mérkőzés
Szeptember 28. 14 óra: 
Cartoon Heroes–Miskolci 
Florball Egyesület férfi 
floorball bajnoki mérkőzés
Október 4. 9 óra: U11-es 
leány kézilabda-torna az 
Erima-kupáért
Október 5. 10 óra: PLER-
Budapest II–TF NB II-es férfi 
kézilabda bajnoki mérkőzés

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 20-án és 21-én 
10 órától: Budapest Open 
karateverseny

4seAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sí-
zést, snowboardozást tanulni. 

Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat 
életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síisko-
la honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 23. 10 óra: a 
Tájak-Korok-Múzeumok Egye-
sület irodalmi klubja
Szeptember 23. 15 óra: Elő-
adás a felelős kutyatartásról. 
Előadó: Legendi Judit, a Zöld 
Zebra Állat- és Természetvédő 
Egyesület elnöke. Közreműkö-
dik: Lotti kutya.
Szeptember 25. 17 óra: Izgő-
mozgó klub – kezes-lábas
Október 4. 11 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Klösz György Budapestről 
készített fotográfiái tekinthe-
tők meg.
Internethasználói foglalkozás 
16 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. 1. csoport 
(kezdő): október 13., 20., 
27., november 3.; 2. csoport 
(kezdő): október 15., 22., 
29., november 5. Jelentkezés 
személyesen és a részvételi 
díj egyidejű befizetésével 
lehetséges. Beiratkozott olva-
sóknak: 120 Ft/óra, regiszt-
ráltaknak: 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Szeptember 26. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja
Október 2. 10 óra: Csevegő 
csütörtök

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Szeptember 26. 16.30: Kéz-
műves foglalkozás

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 18. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE össze-
jövetele
Szeptember 18. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
Szeptember 19. 19 óra: 
Presser–Sztevanovity–
Horváth: A Padlás. Félig 
mese, félig musical 9–99 
éves korig, az Otthon 
Theatrum előadásában.
Szeptember 20. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 20. 15 óra: In-
gyenes gazdasági tanácsadás
Szeptember 20. 15 óra: Tere-
fere klub
Szeptember 21–28. között 
XVI. Havanna Lakótelepi 
Napok. A részletes programot 
lásd a 16. oldalon.
Szeptember 22. 17 óra: 
Csonka vágányon – Dékány 
István filmjének beszélgetés-
sel egybekötött bemutatója 
a pedagógiai és helytörténeti 
gyűjtemény szervezésében.
Szeptember 29. 19 óra: 
Aikidó

Szeptember 30. 17 óra: In-
gyenes gazdasági tanácsadás
Szeptember 30. 18 óra: 
Hódolat a múlt bölcselői-
nek – Pais István professzor 
előadás-sorozatának 1. része: 
Bevezetés I. Mi a filozófia? 
Viszonya a valláshoz, a 
művészetekhez és a szaktu-
dományokhoz.
Október 1. 18 óra: Aikidó
Október 1. 18.45: Zumba 
Nikivel
Október 3. 18 óra: Aikidó
Október 4. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Október 4. 15 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
Október 4. 16 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Október 5. 8.30: Ingyenes 
jóga

városházA dÍszterem

városház utca 16.

Szeptember 28. 18 óra: Ta-
nuld a zenét! – Fellegi Ádám 
Liszt-díjas zongoraművész 
zenetörténeti programsoro-
zatának következő része a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
szervezésében.
Október 1. 18 óra: A 
Dohnányi Ernő Zeneiskola 
hangversenye a zene világ-
napja alkalmából.
Október 3. 18 óra: Esti dal – 
a Sonore Vegyeskar koncertje 
a zene világnapja alkalmából. 
A rendezvényt a Sonore Zenei 
Kulturális Egyesület szervezi.

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi 
iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben, előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY tele-
fonszámán. A kínálat meg-
tekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkal-
mazást készítettünk, amelyen 
a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, 
szobrokat talál az érdeklődő. 
Az alkalmazás a honlapunkon 
érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörté-
neti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütör-
tökig 9 és 16 óra, pénteken 9 
és 14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

hAvAnnA KiállÍtóhely

Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 18. 17 óra: Kre-
atív kézműves klub felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Szeptember 20. 10 óra: Krea-
tív kézműves klub gyermekek-

nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Szeptember 24. 17 óra: Kre-
atív kézműves klub felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Szeptember 26. 17 óra: Csa-
ládi táncház és népi játszó-
ház, valamint hagyományőrző 
családi napok Plugor Judit 
vezetésével. Közreműködik 
Major Levente és zenekara. 
Belépőjegy: gyermekeknek 
500 Ft, felnőtteknek 800 Ft.
Szeptember 27. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Kellemes 
hangulat, fergeteges tánc-
mulatság, kedvelt melódiák. 
Házigazda: Magic Duó. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 30. 18 óra: Tuda-
tos életmód klub. Belépőjegy: 
400 Ft.
Október 2. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Október 3. 13.30: Nótadél-
után – régi idők ismerős dal-
lamai a színpadon. A belépés 
ingyenes!
Minden korábbi tanfolyamunk, 
valamint a Baba-dúdoló és a 
Maszat-kuckó is újraindult, 
sőt bővülő programkínálattal 
jelentkezünk. A programokról 
részletesen érdeklődni, illetve 
azokra jelentkezni az elérhe-
tőségeinken lehet.
Minden szerdán 18 órá-
tól torna az EPE – Együtt 
Pestszentimréért Egyesület – 
szervezésében. 

PolgároK házA

üllői út 517.

Szeptember 19. 17 óra: 
Operettest a Polgárok Háza 
udvarán. A részvétel ingyenes! 
Október 3. 18 óra: A pol-
gármester válaszol. Meg-
hívott vendég: Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere, aki értékeli 
a mögöttünk hagyott négy 
évet, felvázolja a következő 
ciklusban megvalósítani szán-
dékozott célokat, és válaszol a 
résztvevők kérdéseire. 
A Polgárok Háza nyitva tar-
tása: szerdánként 9–14 óra 
között.

JoBBiK-irodA

üllői út 489.

Október 1. 18 óra: Nemzeti 
estek kampányfórum. Meghí-
vott vendég: Staudt Gábor, a 
Jobbik főpolgármester-jelöltje. 
Házigazda: Makai Tibor, a 
Jobbik XVIII. kerületi polgár-
mesterjelöltje.

KerÜleti 
mŰvészeK 
Kőszegen
Metszéspont 2014 
címmel kerületi alko-
tóművészek munkáiból 
nyílik kiállítás az Írott-kő 
lábánál fekvő Kőszegen 
szeptember 20-án. A 
Jurisics-vár Művelődési 
Központ és Várszínház 
által szervezett és kerü-
letünk által is támogatott 
kiállításon városrészünk 
művészeinek legkülönfé-
lébb alkotásait tekinthetik 
meg az érdeklődők.
A megnyitót szeptem-
ber 20-án 16.30-kor 
tartják a Jurisics-vár 
lovagtermében. Kö-
szöntőt mond: Kucsák 
László, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre alpolgár-
mestere, országgyűlési 
képviselője és Huber 
László, Kőszeg polgár-
mestere. A kiállítást Kurdi 
János művészettörténész 
nyitja meg. 

Programok FelFedező úton
idén második alkalommal várja helytörténeti sétára az 
érdeklődőket heilauf zsuzsanna, a tomory lajos Peda-
gógiai és helytörténeti gyűjtemény vezetője és Kardos 
gábor önkormányzati képviselő, a települési értéktár 
Bizottság elnöke. A szeptember 20-i kirándulás útvo-
nala szent imre-kertvárost és szemeretelepet érinti.

A Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozó séta során a XVIII. ke-
rület egy újabb területének épített és kulturális örökségével lehet 
megismerkedni. 

A szervezők az üllői út és az Iparvasút utca sarkánál, az egy-
kori lőrinci Öregtemető helyén várják a résztvevőket. A 15 órakor 
induló várostörténeti sétán a felszámolt temetőnél  megemlékezést 
tartanak. 

– Itt hangzik majd el a felhívásunk is a régi kerületi emlékek 
felkutatására – mondta Kardos gábor.

A XVIII. kerület egyik legújabb nemzeti emlékhelye az Uzsok 
téren található Artasat park, ahol a második világháborúban elesett 
örmény katonák és az Örményországban elhunyt magyar hadifog-
lyok emlékének tiszteletére adtak át 2013. szeptember 20-án az ör-
mény–magyar hősi emlékművet.

A túra következő állomása a Hargita tér lesz. A Fadrusz-kereszt 
és az 56-os emlékmű megtekintése közben a Magyarország sorsát 
meghatározó történelmi események kerülnek szóba. 

A kerület épített örökségéhez tartozik a Brassó Utcai Általános 
Iskola, a székelyudvarhely és a Fogaras utca sarkán a kertvárosi 
Árpád-házi szent Margit-plébániatemplom, a Tátrafüred téren a 
szemeretelepi szent István király-plébániatemplom, a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában álló református templom és a selmecbánya utcá-
ban a szentséges szűz Mária és Mihály Arkangyal kopt ortodox 
templom is. 

A szervezők szándéka szerint a látnivalók sorában a Bajcsy-Zsi-
linszky utcában lévő régi katolikus kultúrotthont, a Klebelsberg 
Kuno-féle iskolaépítés emlékeit, valamint a kertváros villáit, érde-
kesebb házait – megemlítve a Honvéd utcai zsidó imatermet is – 
ismerheti meg az, aki szívesen fedezi fel lakóhelye újabb és újabb 
területeit és az ott fellelhető építészeti, történelmi és kulturális ér-
tékeket.

A 2,5-3 órásra tervezett sétához nemtől, kortól, lakóhelytől füg-
getlenül bárki csatlakozhat. A programhoz kényelmes, sportos cipő 
ajánlott.

Ê P. a.

operettest 
hungarikummá nyilvánított ételek és italok kóstolga-
tása közben élvezhetjük az úgyszintén hungarikummá 
nyilvánított örökzöld operettslágereket és csárdásokat 
szeptember 19-én a Polgárok háza udvarán.

Több más közismert operettbetét mellett a műfaj legnépszerűbb 
alkotásának számító Csárdáskirálynő dallamai és vérpezsdítő 
csárdások is elhangzanak a műsorban. Fellépnek a Tihanyi Ván-
dorszínpad művészei Tihanyi Tóth Csaba vezetésével, az idén a 
„Kerületünk fiatal tehetsége” elismeréssel kitüntetett Kiss András 
operaénekes, a szegedi nemzeti színház művésze, valamint Kiss 
Judit Anna, a Dohnányi ernő Zeneiskola növendéke, több amatőr 
énekverseny győztese. 

A műsor előtt köszöntőt mond Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter.

Az érkezőket a szervezők házi pálinkával fogadják, ezután gyu-
lai kolbásszal és hagymával „tálalt” zsíros kenyérrel kínálják, aki 
pedig kitikkad, az szódavízzel vagy fröccsel olthatja a szomját.

Helyszín és időpont: szeptember 19. 17 óra, Polgárok Háza (ül-
lői út 517.). 

A részvétel ingyenes, és mindenkit szeretettel várunk!
Ê K. a.

vissza a moziBa!
A Bókay-kertbeli sikeres nyári vetítéssorozat után a 
madách Filmklub visszaköltözik évközben megszokott 
helyére, a Polgárok házába. A 2005 óta működő film-
klub szeptember 28-án kezdi meg az őszi–téli évadot 
ridley scott mennyei királyság című filmjével. 

Ridley scott a gladiátorral felélesztette a peplum-filmek divatját, A 
sólyom végveszélyben-nel pedig bebizonyította, hogy a látványos 
akciójelenetek és a megtörtént események hiteles rekonstrukciója 
jól megférnek egy filmen belül is. Ilyen előzmények után nem cso-
da, hogy óriási érdeklődés övezte scott újabb eposzát, mely a ke-
resztes hadjáratok korába, egészen pontosan 1186-ba repíti vissza 
nézőit.

Az ingyenes vetítéseket az eddigiekhez hasonlóan vasárnapokon 
tartják, 16 órai kezdettel. A második vetítést november 9-én ren-
dezik, amikor a goya kísértetei című film pereg, a sorozat utolsó 
alkalma pedig november 30-án lesz, amikor scottnak egy másik 
filmje, a Bor, mámor, Provence kerül vászonra. 

Ê (kt)



Városkép p 2014. szeptember 17. XXIII. évfolyam 16. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

18 Pályázat általános iskolásoknak, avagy az első lépés a sportkarrier felésPort

– Sok az a két évtizednél is hosz-
szabb idő, amit a küzdőtéren 
töltött.

– Korán kell elkezdeni, mert 
azokat a mozdulatokat, ame-
lyeket tökéletesen kell tudni, 
gyermekkorban jó elsajátítani. 
Ha még nem is tökéletesen meg-
tanulni, de eltenni a fejbe, meg-
érezni, hogy mit és hogyan kell 
végrehajtani.

negyven 
gyermek
– Az eredményei alapján ön 
megérezte, elrakta, sőt később 
„elő is vette”…

– Csak így lehet.
– Most azonban egészen más 

szerep vár önre. Fiatalokat pró-
bál a Tigrisekhez csábítani, hogy 
belőlük is sportolót faragjon. Mi 
ennek a lényege?

– Hosszú munka, s remélem, 
sikeres munka előtt is állunk. A 
pályázat lényege, legfontosabb 
eleme, hogy a kerületből negy-
ven általános iskolás gyermek, 
ha úgy alakul, akár egy évti-
zeden át ingyen sportolhat ná-
lunk.

– Ez valóban lényeges, hiszen 
ritkán írnak ki olyan pályázatot, 
amelynek révén tulajdonképpen 
ingyen lehet valakiből akár nem-
zetközi szintű sportember. Árul-
ja el a részleteket.

– A negyven srácból húsz 
rászorultsági alapon lehet ked-
vezményezett, húsz pedig a már 
most is árulkodó talentuma 
alapján.

esélyt adnak 
rászorulóknak 
– Jelen esetben tehát „előny” a 
szegénység…

– A szegénység soha senki-
nek nem előny. ellenkezőleg. 
Pontosan ezért akarunk egyenlő 
esélyt adni a rászorulóknak.

– Konkrétan hogy néz ez ki? 
– nálunk havi hétezer forint 

a tagdíj. ettől tekintünk el, ha 
olyan gyermekre lelünk, aki be-
csülettel vállalja, hogy edzésekre 
jár, beilleszkedik a közösségbe. 
nem kell csodát produkálnia, 
csak ott lennie a gyakorláson. 
Ha mondjuk, egy hónapig felénk 
se néz, az bizonyára feltűnik 
majd mindenkinek, s jelzi, hogy 
nem is akar semmit a gyerek.

– Mint minden pályázatnál, 
talán az a legfontosabb, hogy kik 
döntenek.

– A tehetségüket magukkal 
hozókról nem lehet vita, az látni 
való. A rászorultságról három-
tagú bizottság hoz döntést. A 
fő döntéshozó a Csibész gyer-
mekvédelmi Központ, mivel 
annak munkatársai ismerhetik 
a gyermekeket, a családokat, a 
hátterüket. Rajtuk kívül a kerü-
leti sportreferens, az egyesület 
képviseletében pedig én fogok 
dönteni. 

– Mondta, hogy akár tíz éven 
át is kedvezményezett lehet egy-
egy fiatal.

– Így van, s remélem, mind-
végig tudunk is helyet biztosí-
tani a fejlődésükhöz. Jelenleg a 
Havannán, a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban tartjuk az edzé-
seket.

– Árulja el, miért jár jól a 
Tigrisek SE azon túl, hogy az 
iskolákban valóban meglelheti a 
tehetségeseket?

– Őszintén szólva, nem kell 
terembért fizetünk a Kondor 
Béla Közösségi Házban, csak 
rezsit, ami bizonyos terheteket 
levesz a vállunkról. 

negyven 
gyermek
– Ha egy gyerek elnyeri az ösz-
töndíjat, annak már garantált a 
tíz éve?

– szó sincs erről! Évente meg 
kell majd hosszabbítani a pályá-
zatot, amit csak akkor újítanak, 
újítunk meg, ha látjuk a gyere-
ken, hogy akar, hogy érdekli, 
hogy fejlődik. Az biztos, hogy 
alibizni nem lehet, s a hiány-
zásoknak is vége szakad. Mint 
ahogy a pályázati sikerének is…

– Mikor kezdi meg „hosszú 
futását” a kerületi iskolákban?

– egészen rövid időn belül, 
így senki se csodálkozzon azon, 
ha tékvandó-bemutatókat lát-
nak majd az iskolákban. A gye-
rekekért tesszük, meg a jövőért, 
az egyesületünkért és persze a 
magyar sportért is.

 

érmeK 
számolAtlAnUl
néhány szó Pataki 
Krisztiánról. ebből 
kiderülhet, hogy nem 
„senki” az, aki várja a 
gyerekeket. ellenkező-
leg: nagyon is „valaki”.
A tékvandóval 22 éve 
foglalkozó sportember 
3 eB-aranynak, 2 
vb-bronzéremnek 
és világkupa-
elsőségeknek a 
tulajdonosa. s akkor 
még nem szóltunk 
az országos bajnoki 
elsőségekről, 
amelyeknek a számát 
hirtelenjében nem is 
tudta megmondani a 
sportember.

A tigris várJA A rászorUlóKAt és A tAlentUmoKAt

ingyenesen 
aKár tíz éven át

� nem akármilyen pályázatot írt ki a 
rászoruló és a tehetségesnek bizo-
nyuló általános iskolás gyerekeknek a 

budapesti tigrisek se, amely a tékvandó-
szakosztályába várja az ifjakat. a részletekről 
pataki krisztiánt, a budapesti tigrisek se 
elnökét és vezetőedzőjét kérdeztük, aki 22 
éve foglalkozik a sportággal.

az önkormányzattal kötött megállapodásnak köszönhetően 40 rászoruló kistigrissel foglalkoznak majd

KÉT ARAny 
Az izomsérülése és a kihagyott európa-bajnokság 
után úgy tért vissza az öttusapályára marosi ádám, 
mintha mi sem történt volna. Kerületünk arca, a lon-
doni olimpia bronzérmes öttusázója társaival a csa-
patversenyben és a váltóban is az első helyen végzett 
a varsói vébén.

Ádám előbb a csapatverseny-
ben bizonyította Kasza Ró-
berttel és Demeter Bencével, 
hogy nincsen náluk jobb trió 
a földkerekségen, majd a vál-
tóversenyben is verhetetle-
nek voltak. Marosi tehát két 
újabb arannyal bizonyította, 
hogy hosszú távon és bizto-
san számolhat vele Pálvölgyi 
Miklós szövetségi kaptány, 
aki természetesen dicsérte a 
versenyzőit a bravúros varsói 
szereplés után. Az egyéni ver-
senyben Ádám ezúttal gyen-
gébben szerepelt, mint ahogy 
azt megszoktuk tőle (csak a 
17. lett), ám még ezt is elbírta 
a csapat, s felállhatott végül a 
dobogó legfelső fokára.

Az erőltetett menetelés után könnyebbnek nevezhető időszak 
következik a tusázók életében, így Marosinak is lehetősége nyíl-
hat arra, hogy bepótolja a nyaralást.

RUnwAy RUn: 
eZeRnÉL Is 
TÖBBen
száznál több külföldi légitársaság szakemberei és 
több száz hazai futó vett részt szeptember 6-án a Bu-
dapest Airport által másodszor megrendezett runway 
run meghívásos jótékonysági futóversenyen. Az ösz-
szesen ezernél több versenyző a repülőtér 3 kilométer 
hosszú 1. futópályáján mérte össze a tudását, hogy a 
nevezési díjakból és az adományokból jótékonysági 
célt támogasson.

nem kellett sok idő (és verseny) ahhoz, hogy a Liszt Ferenc 
nemzetközi Repülőtér is beírja a nevét azon helyszínek közé, 
amelyeket bizonyára bevés a naptárába az a lelkes amatőr futó, 
aki tavasztól őszig szinte lesi a helyszíneket, hogy hol győzheti le 
a kilométereket. 

Tavaly még alig 250-en, az idén már mintegy ezren áll-
tak  rajthoz szeptember 6-án, szombaton a repülőtér betonján, 
hogy 6 és 12 kilométeres távon mérjék össze a tudásukat. Azon 
a betonon, amely a repülőgépek kerekeinek jellegzetes ráégett 
gumilenyomatait őrzi. A viadalt a Budapest Airport és a nike 
közösen szervezte a wizz Air légitársaság és a brit anna.aero 
légiközlekedési portál támogatásával. A nevezők 12 vagy 2 x 6 
kilométer teljesítése közül választhattak.  A versenyen részt vett 
a nike Futóklub 200 olyan futója is, aki teljesítette a nevezéshez 
szükséges feltételeket.

– A Runway Run egész európában egyedülálló futóesemény, 
hiszen nincs még egy olyan verseny, ahol működő repülőtér 
amúgy aktív futópályája válik versenyhelyszínné – mondta 
Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.

Az egykori kolléga elárulta azt is, hogy az időpont megvá-
lasztása nem volt véletlen, mert a Budapest Airport szombat 
délelőtti forgalma a legcsekélyebb. Ilyenkor a repülőtér másik 
futópályája is teljesíteni tudja a fel- és leszállásokat. A verseny 
megrendezéséhez természetesen szükség volt valamennyi repü-
lőtéri hatóság támogatására és engedélyére. 

A Runway Run már az indulók számából kiindulva is nagy 
sikert aratott. ez a varázslatos helyszín nem véletlenül ragadta 
magával még azokat is, akik futottak már extrém helyeken és 
extrém körülmények között.

A kiválóan előkészített verseny szervezői nem tévedhetnek 
nagyot, amikor abban bíznak, hogy jövőre újabb indulói csúcsot 
döntenek meg a reptéri futópályán, ahol ezen a szombati napon 
nem a Jumbo Jetek, hanem a fürge lábak játszották a főszerepet.

 
semmihez sem hAsonlÍthAtó
ott volt a betonon rubint réka aerobicversenyző 
is, aki elragadtatással beszélt a runway runról.
– semmihez sem hasonlítható érzés ott fut-
ni, ahonnan felemelkednek a hatalmas gépek. 
eszembe jutott, hogy hányszor emelkedett már 
magasba velem a repülő onnan, ahol most a 
távot teljesítem. ha itthon leszek, ha ráérek, 
egészen biztosan itt leszek jövőre is. 

nAgy UgRÁs, 
sIKeRes sZeZOn
Augusztus utolsó hetében valkusz máté, a kerület 16 
éves teniszreménysége megnyerte a budapesti nem-
zetközi itF 2-es kategóriás tornát.

Az első körben a 3. kiemelt 
cseh Krstevet, majd az ausztrál 
Raschiatorét búcsúztatta. ezután az 
5. kiemelt olasz Mosciatti követke-
zett, hogy aztán az elődöntőben a 
lengyel Matuszevski ellen is jobbnak 
bizonyuljon, 6:1 6:2 arányban. A 
döntőben sem fogyott el a lendület, 
mert az első kiemelt spanyolt is le-
győzve nyerte meg a budapesti tor-
nát.

Máté ezzel a bravúros győzelem-
mel (az ellenfele a 22. a világrang-

listán) a 232. helyről a 113-ra (!) ugrott a világ legjobb 18 éves 
teniszezőinek a ranglistáján.  

s ezzel még nem volt vége a menetelésnek, mert előbb Var-
sóban, az európai Tenisz szövetség versenyén szerzett újabb 
tornagyőzelmet, majd az elmúlt héten Újvidéken végzett az 1. 
helyen. 

ezzel Máté már biztosan a legjobb 100 között lesz a világ-
ranglistán, feltehetően valahol a 80. és a 90. hely között. nem kis 
dolog ez egy 16 évestől a „felnőtt” 18 évesek mezőnyében…
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Ha valaki nem tudta volna, hol 
is található a szenczi Molnár 
Albert Református Általános Is-
kola, az már az épület felé köze-
ledve megfejthette a titkot, mert 
a „sportos csatakiáltások” min-
dent elárultak. A gyerekek már 
a megnyitó előtt birtokukba 
vették a 40 x 20 méteres pályát.

„áldás, 
békesség”
A diákok minden vendéget kü-
lön-külön kísértek be az iskolá-
ba, s közben elárulták, hogy az 
aréna már korábban elkészült, s 
használták is azt szorgalmasan. 
Tehették, mert a kiváló vízel-
vezetésnek köszönhetően nem 
okozott gondot a múlt pénte-
ken (is) lezúduló eső.

A vendéglátók kedvessége az 
iskola kapujában folytatódott. 
Az érkezőket lánykák sorfala 
fogadta, akik Áldás, békesség-
gel köszöntötték az érkezőket.

Aranyos gesztus volt…
Az iskola igazgatónője, 

Magyarné Teliska gyöngyi 
elmondta, hogy a gyerekek 
nagyon várták a pályát, a test-
nevelésórákat a szűkös torna-
terem helyett a jövőben szinte 
az egész tanévben kint tudják 

majd tartani, és „fellendülhet” 
a futball is.

a 280. pálya
Azt nem tudni, hogy mekkora 
lesz a „lendülés”, az viszont biz-
tos, hogy a Magyar Labdarúgó 
szövetség képviseletében érke-
zett két egykori kiválóság ottléte 
élmény volt a gyerekeknek.

Mészöly Kálmán, a 61-szeres 
és Kiss László, a 33-szoros vá-
logatott talán több autogramot 
osztott ki, mint a fénykorában.

– engem minden pálya át-
adása megerősít abban, hogy 
lesz még újra nagy a magyar 
foci, s hogy ezek közül a gyere-
kek közül a legjobbak egyszer 
kifuthatnak majd címeres mez-
ben a pályára. ez a mostani mű-
füves már a 280. az országban, 
amihez támogatást nyújt a szö-
vetség – mondta Mészöly, aki 
oly barátian beszélt a gyerekek-
hez, hogy azok szinte csüngtek 
a szaván.

Ughy Attila polgármester 
azt hangsúlyozta: minden egyes 
pálya egy kis előrelépés abban, 
hogy a foci ismét elismert lehes-
sen hazánkban, valamint abban 
is, hogy a kerületi gyerekek még 
egészségesebb életet élhessenek.

Lévai István Zoltán azt emel-

te ki: számára külön öröm, hogy 
Pestszentlőrinc mellett a kerület 
másik egysége, Pestszentimre is 
új pályával gazdagodott.

A szavak után a tettek kö-
vetkeztek. A „focis” vendégek 
rögvest mustrát tartottak a leg-
tehetségesebb szenczisek között, 
akik olyan vehemenciával ker-
gették a labdát, mintha áldás 
lenne a perceiken.

megvalósult 
álom
Mondják, hogy a szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskolában 
nem jelent „büntetést” a diá-
koknak, amikor szeptember 
1-jén megszólal a csengő. nem, 
mert oly családias az intézmény, 
hogy örömest érkeznek oda a 
gyerekek. szarvas Attilával, az 
iskola igazgatóhelyettesével, ön-
kormányzati képviselővel, a 45 
éves, 9 gyermekes családapával 
a lapzártánkat közvetlenül meg-
előző pályaátadó előtt beszélget-
tünk.

– sokunk álma valósul meg 
az új tanév harmadik hetének 
keddjén. ezen a napon ugyan-
is ismét gazdagabb lesz az is-
kolánk. Az MLsZ pályaépítési 
programjának köszönhetően 
avatják fel azt a műfüves grund-
futballpályát, amelyen edzhet-
nek és játszhatnak a jövőben a 
diákjaink és a diákfocistáink 
– hangsúlyozta az igazgatóhe-
lyettes.

– Milyen paraméterei van-
nak az új „stadionnak”?

– stadionnak nem nevezném, 
ellenben kulturált, jó minőségű 
pályának igen. 

Honnan tudja már most, 
hogy jó minőségű?

– Az időjárás tesztelte. Már 
majdnem készen voltunk, ami-
kor olyan eső zúdult le, hogy 
attól tartottunk, oda az egész… 
De nem lett, mert szinte néhány 
perccel később már alig állt víz 

a pályán. Az építkezés villám-
sebességű volt. Valamikor au-
gusztus elején történt meg az 
első kapavágás, és 45 nap alatt 
minden elkészült.

– Látni való, hogy a pálya 
a tornaterem mellett épült fel. 
ezek szerint, akinek éppen bele-
fér a tesiórájába, az akár rúghat 
is néhányat a lasztiba?

– Biztosan nem lesz ellenére 
ez senkinek…

– Ki a testnevelőtanár?
– Az egyik én vagyok…

HItoktató-edző
– Akkor valóban pattoghat a 
labda… Mondjon néhány szót 
az iskola focistapalántáiról, 
akiknek egyre jobb a nevük a 
kerületben.

– Így igaz, ma már odafi-
gyelnek arra, ha ott vannak-e 
egy-egy tornán a mi srácaink is. 
Két éve veszünk részt a Bozsik-
programban, és már eljutottunk 
a 4. helyezésig. A rendszeres 
edzéseken nincs lötyögés, ke-
mény munka van.

– Biztosan kőkemény testne-
velő mozgatja meg őket…

– Kőkemény, de nem test-
nevelő. A hitoktató Kiss Attila 
végzett el egy edzői tanfolya-
mot, ő irányítja a fiúkat.

ForintoK 
A Jövőért
szarvas Attila 
elmondta, hogy a 
beruházás végösszege 
mintegy 14 millió 
forint volt, amit a 
szent lőrinc iskola 
mellett a kerületi 
önkormányzat és – 
legnagyobb részben – a 
labdarúgó-szövetség 
vállalt magára annak 
a reményében, hogy 
a befektetett pénzből 
előbb-utóbb csak lesz 
újra magyar futball.

BefeKtetés 
a jövő siKereiért

A felkészülés megkezdése 
előtt valószínűleg mindenki 
sóhajtott egy nagyot, és úgy 
tűnik, most már csak a kézi-
labdázásra koncentrálhatnak 
a játékosok, akik kellő meny-
nyiségű és minőségű munka 
után kezdhették meg a baj-
noki rajtot, még ha nem is 
sikerekben gazdagon. erről 
beszélt Hutvágner István ve-
zetőedző is, aki tisztában volt 
azzal, hogy az első „körök” 
nem lesznek egyszerűek, mert 
a Balatonfüred elleni hazai 
meccs után két nehéz idegen-
beli találkozó vár a csapatra.

nos, az idő elszaladt, ám 
a PLeR neve mellett egyelőre 
nem szerepel pont, ami azért 
nem tragédia, mert hazai pá-
lyán és idegenben is nagyon 
kemény ellenfelek álltak a csa-
pat útjába.

nézzük az elmúlt hetek 
történetét…

Rögvest az első fordulóban 
azt a Balatonfüredet fogadta 
a fiatal – mindössze 22 éves 
átlagéletkorú – csapat, amely-
lyel szemben nem volt esélye a 
pontszerzésre. A Balaton-parti 
ellenfél biztosan nyert Lőrin-
cen is, 12 góllal.

ezt követően vidékre indult 
a PLeR, két jól felépített, jó já-
tékosállományú gárda ottho-
nába. előbb a Cegléd, majd az 
Orosháza volt ez ellenfél. Igaz, 
mindkét találkozón meg tud-
ta szorongatni a Hutvágner-
csapat az ellenfelet, nyerni, 

netán pontot szerezni azonban 
egyik ellen sem sikerült.

 A Cegléd ellen nagy csa-
tában szenvedett 3 gólos ve-
reséget a zöld-fekete csapat. A 
játékosok biztató játékot mu-
tattak be, amely a vezetőedzőt 
is reménnyel töltötte el a jövőt 
illetően.

Az Orosháza elleni szep-
tember 10-i találkozó sok min-
denben hasonlított a ceglédire, 
és itt 4 gól lett a különbség. A 
szakvezető abban látott elő-
relépést, hogy itt bátrabban 
mertek támadni a játékosok, 
s képesek voltak megoldani 
azt, amit kért tőlük, még ha ez 
nem vezetett is mindig ered-
ményre. ettől függetlenül be 
kell látni, hogy az Orosháza 
– különösen hazai környezet-
ben – jelenleg ennyivel jobb a 
lőrincieknél.

A PLeR-Budapest követ-
kező találkozója a lapzártán-
kat követő napon, 17-én lesz a 
Lőrinci sportcsarnokban. Az 
ellenfél a gyöngyös.

 
egy Kettő, 
három…
1. forduló: Pler-
Budapest–
Balatonfüred  20-32 
(6-14)
2. forduló: Cegléd–
Pler-Budapest 27-24 
(12-12)
3. forduló: orosháza–
Pler-Budapest 27-23 
(13-10)

� két egyházi iskolában, a szenczi mol-
nár albert reformátusban és a szent 
lőrinc katolikusban adtak át műfüves 

futballpályát az elmúlt napokban. a reformá-
tus felekezetet orbán kálmán nagytiszteletű 
lelkész képviselte a szeptember 12-i átadáson, 
míg a szent lőrinc iskola 16-i pályaavatóját 
snell györgy címzetes apát, az egyházmegyei 
katolikus Iskolák Főhatóságának igazgatója 
tisztelte meg. mindkét ünnepségen ott volt 
ughy attila polgármester és lévai István zol-
tán alpolgármester is.

a szencziben ughy attila polgármester, míg a szent lőrinc iskolában dunai antal egykori olimpiai bajnok labdarúgó 
végezte el a kezdőrúgást az új műfüves pályán

sorra adják át az iskolákban a műfüves grundfutballpályákat

hirdetés

POnT nÉLKüL
 

nem mondható, hogy sikeres rajtot vettek a Pler-
Budapest kézilabdázói. tény, hogy a csapat mögött 
nem éppen gondmentes időszak van, amely gyakor-
latilag akkor ért véget, amikor július közepén elkez-
dődött az alapozás, a felkészülés. 

Újjávarázsolt öltözőKBen készülhetnek a thököly 
úti mérkőzésekre a szac futballistái. a műfüves pálya 
mögötti épületben a felújított – összesen hat – hazai, 
illetve vendégöltöző mellett megújultak a a vizesblokkok, 
a szertár, a raktár és a bírói öltöző is. a másfél millió 
forintos önkormányzati támogatással korszerűsített, 
megszépült épületben olyan körülmények fogadják 
a játékosokat, amilyenekkel magasabb osztályú 
együttesek is elégedettek lehetnének. az sem a véletlen 
műve, hogy a lefestett faanyag mindenütt kék-fekete, 
vagyis a 107 éves klub 
színeiről tanúskodik 
az öltöző árnyékában 
megújult a faház is, 
amelyben kulturált 
körülmények várják 
a kilátogató szac-
legendákat.
az öltözőépület átadásán 
részt vett ughy attila 
polgármester és 
lévai istván zoltán 
alpolgármester is.
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� a kedvezőtlen időjárás miatt 
az eredeti tervekkel ellentétben 
nem a bókay-kert, hanem a 

pestszentimrei sportkastély adott 
otthont az elmúlt hét szombatján az 
immár negyedszer megrendezett 
sportízelítőnek. a helyszínváltozás 
valóban csak néhány percig okozott 
fejtörést a rutinos szervezőknek, mert 
gyorsan meglelték az új helyszínt, a 
sportkastélyt. Igaz,  szűkebb helyen, 
de itt is felvonultak azok a sportágak, 
amelyek várják a gyerekeket, kínálják 
magukat, hogy sikeressé tegyék a 
fiatalokat, a jövő bajnokait.

 

Az ízelítő előtti napon – amikor még minden „zű-
rös” volt – jegyezte meg az egyik profi szervező: 
sok jó sportág kis helyen is elfér.

nos, igaza lett, mert másnap délelőtt tíz órakor 
már minden és mindenki tökéletesen felkészülve 
várta, hogy benépesítsék a kastélyt az érdeklődő 
ifjak, és hogy ha úgy alakul, akár „házasságot is 
kössenek” valamelyik sportággal. Az esetleges 
frigy boldogságáról ma még nem tudunk beszá-
molni, de nyolc év múlva akár már igen…

baktató szÜrkék
Most még maradjunk kint a sportkastély előtti fü-
ves téren, s nézzük, hogyan bizonyosodott be újfent, 
hogy az ember legközelebbi (sport)barátja a ló.

Két szürke baktatott körbe-körbe, nyergükben 
gyerekekkel, akiket ifjú hölgyek tanítottak arra, 
hogyan is kell viselkedni a nyeregben.

A kis csapat Csepelről érkezett, s azon túl, hogy 
részben ebből élnek, barátai a sportnak, a lovas 

kultúrának. A vezetőjük elmondta, hogy már sok 
gyermek tanult meg lovagolni az iskolájukban, az 
ő nyergeikben.

elnézve a két baktató szürke hátán ülő gyere-
keket, lehet, hogy az ízelítőn is kedvet kaptak né-
hányan ehhez a valóban páratlan szépségű sport-
ághoz.

sportágdzsungel
no, akkor most irány a terem, a csarnok, a sport-
kastély, amelynek a küzdőtere valóban a sport-
ágak eldorádójává vált erre a napra, még az is le-
het, hogy túlzottan.

Magyarán: az ízelítőn megjelenő 45 sportegye-
sület- és vállalkozás számára kicsit szűknek bizo-
nyult a terep. nem csoda, hiszen ezt a létszámot a 
préri nagyságú Bókay-kertre tervezték. no, de sok 
jó sportág…

Külön placca volt a küzdősportosoknak, külön 
a mozgáskultúrát és annak szépségét hirdetőknek, 
de ott voltak a Malév sC íjászai is, akik a nyár 
közepe óta felnőtt magyar bajnokra is büszkék le-
hetnek, s ott a pestszentimrei birkózók is, akik el-
sősorban a szumóban értek el szép sikereket mos-
tanság. Az idősebbek felismerhették szíjj Károlyt, 
vb- második és eb-harmadik helyezett egykori öt-
tusázót és vívót, és találkozhattak azzal a légpus-
kás legénnyel, Borbíró Balázzsal, aki egyelőre csak 
a diákolimpiai érmeire lehet büszke, de látva ezek 
tömegét meg az őt tanító édesapja fanatizmusát, 
megkockáztatható: a tanítvány egyszer akár le is 
győzheti a mester édesapát.

Célra tarts!
A lövők, a vívók és az öttusázók egyetlen hosszú 
molinó alatt foglaltak helyet, amin ez állt: Lő-
rinc 2000 se. Az elnök, mellesleg az önkormány-
zat egyik sportreferense, eszes János elmondta, 

hogy mivel a már létező öttusa-szakosztályukban 
amúgy is foglalkoznak a vívással és a sportlövé-
szettel, érthetően önállóan is létre akarják hozni 
ezeket a szakosztályokat. A célra tartó, a párbaj-
tőrt próbálgató gyerekek számát elnézve van is 
esély arra, hogy megleljék a sportlövő Hammerl 
László és valamelyik vívófejedelmünk utódját.

a sport örök társ
A színpadon nem akart szűnni a nyüzsi, egymást 
váltották a tékvandó-bemutatót tartó gyerekek, 
a cselgáncstudásukat megvillantók és persze a 
fintesztáncosok.

eljött az „összenőtt” aerobicos duó, schobert 
norbert és Rubint Réka is. A teljesítményükről 
csak a legjobbakat lehet mondani. A mozgáskul-
túrájukat illetően is, meg különben is…

Az esemény fővédnöke az idén is Lévai István 
Zoltán alpolgármester volt, aki elmondta, hogy 
az elmúlt négy év során villámkarriert futott be 
a sportízelítő.

– A Bókay-kertben minden évben egyre töb-

ben voltak, s itt, bár a terület miatt kevesebben va-
gyunk, mint lettünk volna odakint, telt ház van. 
ez ugyanazt jelzi nekem, amit tavaly is meg min-
dig: a sport örök társa a fiataloknak.

Így is volt, mert még a délutáni órákra sem lak-
tak igazán jól: újabb és újabb sportfalatokat pró-
báltak ki.

Az egészség  
A legFontosABB
Ughy Attila a Jahn Ferenc 
dél-pesti Kórházban rendezett 
szűrőnapról érkezett a sport-
kastélyba, így természetesen 
még jobban buzdította a fiata-
lokat a sportolásra, a mozgás-
ra, mondván: „ne kerüljetek 
oda, ahonnan most érkeztem, 
ne kerüljetek kórházba. legye-
tek egészségesek, legyen be-
lőletek sikeres sportember.”

ízlelgettek, kÓstolgattak
Telt ház a Sportkastélyban, avagy az atlétikától a zumbáig

A 18–19–20. oldalt róth ferenc állította össze

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

    Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!  
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

Iskola kezdési szemüveg és kontaktlencse kipróbálási 
AKCIÓ diákoknak, pedagógusoknak,óvónőknek!
(a részletekről érdeklődjön üzletünkben!!)
Igazolvány kép készítést vállalunk!
Hagyományos és digitális fénykép kidolgoztatás 
Az egészséges szemekért!


