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hAvAnnAi terveK

A Havanna-lakótelep fejlesztését célzó 
ötleteket mutattak be az európai unió 
által támogatott urBact program 
lehetőségeivel foglalkozó előadás-soro-
zat május 29-i rendezvényén. a Havan-
na szabadegyetem előadásán sikert 
aratott a leendő építészek prezentáció-
ja. a fiatalok bátran nyúltak a témához, 
pedig voltak köztük olyanok is, akik 
eddig nem nagyon jártak lakótelepen.

védeKezzünK!

A kerületi önkormányzat minden évben 
kiemelt feladatként kezeli a parlagfű-
mentesítést. idén sincs ez másképp, 
már csak azért sem, mert az allergiá-
ban szenvedők száma évről évre egyre 
nagyobb. a Xviii. kerület szerencsére 
nem tartozik a parlagfűvel erősen 
fertőzött területek közé, de az egyéb 
allergén növények ellen is védekezni 
kell. ne várjunk a felszólításra!

nyit A strAnd

A korábbinál nagyobb füves napozóte-
rülettel fogadja június 14-től a vendé-
geket a park uszoda strandja. Bár a 
strand területe nem bővült, néhány régi 
kiszolgálóépület elbontásával tágasabb 
lett a medence környéke. a szezon 
nyitányaként ajándék belépőt ad a 
kerületi iskolásoknak az önkormányzat 
és a strandot üzemeltető városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt. 

vAKáCió előtt

Hamarosan elérkezik a nyári szünidő. 
az előző évekhez hasonlóan idén is 
számos program várja a vakációzó 
gyermekeket. az önkormányzat és 
több kerületi intézmény ezúttal is 
sokféle tábort szervez a nyarat aktívan 
eltölteni szándékozó gyerekek, fiatalok 
számára. Lapunk lajstromba vette, 
hogy hol lehet a nyáron táborozni. a 
lista folyamatosan bővülhet. 

Csodás Pler

Remek tavaszi szereplésének köszön-
hetőem maradt bent az első osztály-
ban a pLer-Budapest kézilabdacsa-
pata. május 23-án bravúros második 
félidei játékával egy góllal (22-21) 
legyőzte a Lőrinci sportcsarnokban a 
vácot, megszerezve az alsóházi ráját-
szás 2. helyét. a teljes tabellát figye-
lembe véve pedig a 8. helyezés jutott 
Hutvágner istván fiatal együttesének.

    

5. oldal 6. oldal 11. oldal 18. oldal

�nem az erő, 
hanem az értékek 
alapján vezet-

jük a várost, és ez a 
közösségre, tettvágyra 
épített szemlélet pél-
dátlan méretű beruhá-
zásokat és fejleszté-
seket eredményezett 
a Xviii. kerület utóbbi 
négy évében – jelentet-
te ki ughy attila. a pol-
gármester szerint a 
választások után a ke-
rület erős kormányzati 
és fővárosi támogatása 
továbbra is garantált, 
ami a következő ciklus 
sikeres működésének 
egyik legfontosabb 
záloga. 

sütő-nagy zsolt  

– Országgyűlési és európai par-
lamenti választások – nehéz hó-
napok vannak a politikusok mö-
gött… Ön hogyan bírta?

– Az emlékek egy idő után 
megszépülnek, úgyhogy most 
könnyen mondom, hogy „kö-
szönöm, jól”. Az igazság viszont 
az, hogy az ingeim még most 
sem száradtak meg. nagyon so-
kat dolgoztunk az elmúlt négy 
évben, hogy a helybéliek felis-
merjék: az az út, amin járunk, 
sikeres és követendő. A politiku-
sok hajlamosak szimpla válasz-
tópolgároknak tekinteni az em-
bereket, ami nemcsak vétek, de 
bűn is. Mi nem így tettünk, mi 
nem a kampányban akartunk 
bizonyítani. Mi bíztunk abban, 
hogy a körülöttünk zajló pozi-
tív folyamatok felismerése dönt 
majd arról, ki hogyan voksol. 
Az eredmények magukért be-
szélnek. nagyon jó dolog olyan 
országban élni, ahol a vezetők 
tisztelik a magyarokat, és mások 
is tisztelik őket. 

– A választási eredmények 
hogyan befolyásolják a kerület 
életét? 

– A képlet egyszerűvé vált: 

az ország óriási többséggel sza-
vazott bizalmat a kormánynak, 
erős felhatalmazást adott az Or-
szággyűlésnek, amelybe Kucsák 
László, a mi jelöltünk jutott be, 
így minden hatalmi szinten 
azonos csapattagok vannak. A 
mögöttünk álló stabil, kiszámít-
ható és erős bázis egyértelmű 
garancia arra, hogy a XVIII. ke-
rület továbbra is hasonló ütem-
ben fejlődjön és gyarapodjon, 
mint az elmúlt években. Azok, 
akik egy megújuló, biztonságot 
és örömöt kínáló lakóhelyen 
akarnak élni, tisztában vannak 
ezzel.

– Vagyis az előző négy év 
mintáját követhetjük a követke-
ző időszakban is. 

– Így van! Lehet szépíteni, 

de a politika elsősorban az ér-
dekérvényesítésről szól. nekem 
az elmúlt négy évben az volt 
a dolgom, hogy országgyűlési 
és fővárosi képviselőként meg-
nyerjem a polgármesteri mun-
kámhoz a kormányzat és a fő-
város támogatását. ez sikerült, 
és nem is akárhogyan. Húsz év 
után csatornázunk; rendezzük a 
gúzsbakötő 10 milliárd forintos 
adósságot; olyan nagyságren-
dű köztéri, közlekedési, intéz-
ményi fejlesztések történnek, 
amiket egyedül nem tudtunk 
volna megvalósítani. óriási 
eredményeket értünk el, és eb-
ben az egész kerület támogatott 
minket. Ugyanis mi nem az erő, 
hanem az értékek alapján vezet-
jük a kerületet, s ez a közösség-

re, tettvágyra épített szemlélet 
olyan beruházásokat és fejlesz-
téseket eredményezett, amikre 
eddig nem volt itt példa. 

– Ön lemondott a honatyai 
szerepkörről, mert teljes egészé-
ben a helyi ügyekre akar kon-
centrálni. 

– Igen, mert számomra 
a kerület a legfontosabb. Az 
ittélőkért akarok dolgozni, és 
most már arra is van lehetősé-
gem, hogy ezt teljes emberként, 
huszonnégy órában tegyem. Az 
elmúlt években, mint egy igás ló, 
úgy húztunk, úgy mentünk elő-
re. európai Unió, Országgyűlés, 
Fővárosi Közgyűlés, egyezteté-
sek, tárgyalások, prezentációk... 
– ha megnézné a naptáramat, 
nem találna benne üres rub-

rikát. Ha kidobtak bennünket 
az ajtón, és utánunk vágták az 
ötleteinket, visszamásztunk az 
ablakon. Ha azt mondták, majd 
megfontolják, mit tehetnek ér-
tünk, addig dörömböltünk, 
amíg gyorsan megfontolták. 
úgyis mondhatnám, hogy lejár-
tuk a lábunkat, amíg kijártuk a 
dolgainkat. eddig jobbára úton 
voltam, de most megérkeztem. 
Mivel a kerület elismertsége 
megnőtt, a közép- és a hosszú 
távú fejlesztési koncepcióinkat 
elfogadták, most az követke-
zik, hogy ez az igás ló a kerület 
mindennapjaiban és helyszínein 
húzzon. nincs más, csak a kerü-
let – és ennek végtelenül örülök.  

Bővebben a 2. oldalon

4. oldal

a tettvágyra épített szemlélet olyan beruházásokat és fejlesztéseket eredményezett, amikre eddig nem volt itt példa

Folytatódik 
a megújulás
Az év végéig tíz társas-
ház, két iskola, egy óvoda 
és a Kossuth lajos tér 
újul meg, s nem utolsó-
sorban bővül a szennyvíz-
csatorna-hálózat.

a Panel ii. program indu-
lása óta számos kerületi 
társasház nyújtott be 
sikeres pályázatot. mivel 
az eltelt időben számot-
tevően módosultak az 
építésügyi jogszabályok, 
előírások, a polgármesteri 
hivatal vagyongazdálkodási 
és műszaki irodája 2013 
végétől ellenőrizte a pályá-
zati dokumentációkat, és 
azokat megfelelőnek ítélte. 
a program keretében így 
megvalósulhat a panelházak 
energetikai korszerűsítése, 
vagyis az épületek hőszi-
getelése, a fűtési rendszer 
felújítása, a lakások nyílás-
záróinak cseréje.
ugyancsak energetikai 
korszerűsítésre pályázott 
az önkormányzati tulajdonú 
telken álló brassó utcai 
általános iskola. a nem-
zeti fejlesztési Ügynökség 
(nfÜ) pozitívan bírálta el a 
pályázatot, így megindulhat 
a kivitelezés közbeszerzé-
si eljárása, majd július és 
december között a szigete-
lési és a fűtéskorszerűsítési 
munkálatok. Hasonló felújí-
tás vár a nyitnikék óvodá-
ra, amely szintén nyert az 
nfÜ energiaracionalizálási 
pályázatán. a felújítás ke-
retében kicserélik a kazánt, 
48 napelemet helyeznek 
el az óvoda tetején, s újak 
lesznek a világítótestek is.
tanulás-módszertani 
központtal bővül a Kandó 
téri általános iskola. az 
önkormányzat az oktatási 
intézmény melletti közpark-
ból leválasztott telken álló 
épületben alakítaná ki a 
központot, ezáltal három 
teremmel bővítve az iskolát. 

Bővebben a 2. oldalon

ughy attila: nincs más, 
csaK a Kerület!
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információk
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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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ditzendy attila arisztid

A Panel II. program 2009. évi 
indulása óta számos kerületi 
társasház nyújtott be sikeres 
pályázatot. A pályázatokat az 
Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs nonprofit Kft. bí-
rálta el. ennek alapján 10 tár-
sasház részesülhet állami tá-
mogatásban. szintén 2009-ben 
egyhangú képviselő-testületi 
döntés született a pályázaton 
részt vevő házak önkormány-
zati támogatásáról. Mivel az 
eltelt időben számottevően 
módosultak az építésügyi jog-
szabályok, előírások, a polgár-
mesteri hivatal vagyongazdál-
kodási és műszaki irodája 2013 
végétől ellenőrizte a pályázati 
dokumentációkat, s azokat 
megfelelőnek ítélte. A program 
keretében így megvalósulhat a 
panelházak energetikai kor-
szerűsítése, vagyis az épületek 
hőszigetelése, a fűtési rendszer 
felújítása, a lakások nyílászá-
róinak cseréje.

Korszerűsítés
Hasonló energetikai korsze-
rűsítésre pályázott az önkor-
mányzati tulajdonú telken álló 
Brassó Utcai Általános Iskola. 
A nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (nFÜ) pozitívan bírálta el 
a pályázatot, így megindulhat 
a kivitelezés közbeszerzési el-
járása, majd július és decem-
ber között a szigetelési és a 
fűtéskorszerűsítési munkála-

tok. e munkák eredményeként 
nemcsak költséghatékonyabb 
lesz az intézmény működése 
(előzetes becslések szerint éves 
szinten több mint 4 millió fo-
rint takarítható meg), de csök-
ken a károsanyag-kibocsátás 
is.

Hasonló felújítás vár a 
nyitnikék óvodára, amely 
szintén nyert az nFÜ energia-
racionalizálási pályázatán. A 
felújítás keretében kicserélik a 
kazánt, 48 napelemet helyez-
nek el az óvoda tetején, s újak 
lesznek a világítótestek is.

Három új 
tanterem
Tanulás-módszertani központ-
tal bővül a Kandó Téri Általá-
nos Iskola. Az önkormányzat 
az oktatási intézmény melletti 
közparkból leválasztott telken 
álló épületben alakítaná ki a 
központot, ezáltal három te-
remmel bővítve az iskolát. Az 
ingatlan adásvételi szerződése 

jóváhagyásra vár, a kivitelezési 
tervdokumentáció elkészült. 
Mivel a kivitelezési munkákat 
többségi vagy kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonú cégek 
végzik, pályáztatásra nincs 
szükség.

egy pozitív 
Köztér 
nagyszabású beruházás a Kos-
suth Lajos tér közösségi célú 
komplex megújítása, amely a 
városrehabilitációs program 
keretében valósul meg. A Fő-
polgármesteri Hivatal által ki-
írt Tér-Köz pályázat alapvető 
célja a város köztereinek, utcá-
inak modernizációja fenntart-
ható módon, „több, egymást 
erősítő beavatkozás együttes 
alkalmazásával”. A közgyűlés 
rendeletében kiemeli ezek kö-
zül a különösen fontosakat: a 
közterületek fizikai megújítása 
innovatív módon, új gazdasági 
és közösségi funkciók meg-
jelenésének ösztönzése helyi 
kezdeményezések alapján, 
ökologikus szemléletű hasz-
nosítási ötletek kidolgozása, a 
helyi társadalmi kohézió erő-
sítése.

A kiírók 20% önrészt ha-
tároztak meg, s egyértelműen 
fogalmazták meg, hogy milyen 

jellegű köztérfejlesztéseket tá-
mogatnak: ahol a közterület és 
a hozzá kapcsolódó ingatlanok 
felújítása, bővítése együttesen 
valósul meg, s a fenntartha-
tó használat által a városképi 
látvány a környék társadalmi 
folyamataira is pozitív hatás-
sal van. 

A projekt a sAgRA Építész 
Kft. 2011-es ötletpályázaton 
nyertes tervén alapul. ennek 
részeként megépül egy kisebb 
rendezvények megtartására 
alkalmas, többfunkciós pavi-
lon, a jelenlegi épületet pedig 
lebontják. A Tér-Köz pályázat 
keretében megújulnak továbbá 
a tér és környezete gyalogosút-
jai és zöldfelületei. egyetlen fát 
kell kivágni, miközben kilenc 
fát, továbbá 3043 évelőt ültet-
nek. Ivókút, új padok, szeme-
tesek és kerékpártároló várja 
majd a pihenni vágyókat, s a 
pavilonban kávézó és toalett is 
helyet kap.

Bővülő 
CsAtornAhálózAt
A képviselő-testület 
határozatban 
erősítette meg 
azt a szándékát, 
hogy a Budapest 
Komplex integrált 
szennyvízelvezetése 
(BKisz) projektben 
érintett utcák 
felújítását az 
önkormányzat vállalja 
oly módon, hogy 
biztosítja az eU 
Kohéziós Alapja által 
támogatott program 
megvalósulásához 
szükséges 
többletfedezetet. 

Folytatódik 
a kerület 
megújulása
Energetikai korszerűsítés és városrehabilitáció

� zökkenőmentes pestszentlőrinc és 
pestszentimre modernizációja. év végéig tíz 
társasház, két iskola, egy óvoda, a Kossuth 

Lajos tér újul meg, és nem utolsósorban bővül a 
szennyvízcsatorna-hálózat.

a program keretében megvalósulhat a panelházak energetikai korszerűsítése, vagyis az épületek hőszigetelése, 
a fűtési rendszer felújítása, a lakások nyílászáróinak cseréje

A siKeres PályázAt A KUlCs
– sok munkát fektettünk a pályázatokon való indulásba 
és természetesen abba, hogy nyertes pályaművek szüles-
senek – fogalmazott Lévai istván zoltán alpolgármester. – 
ezek a projektek most jutottak el a végrehajtás szaka-
szába. Beérett az eddigi munka gyümölcse, mostantól 
lesznek látható eredmények. a továbbiakban is fontosnak 
tartjuk a pályázatokat, ezért folyamatos előkészületeket 
teszünk a majdani siker érdekében.
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3 Közélet A közösségi együttlétnek az az alapja, hogy tartozom valahova

Folytatás az 1. oldalról

– A XVIII. kerület közélete sokkal aktívabb az át-
lagosnál: a lakosok intenzíven és produktívan van-
nak jelen szinte minden területen.  Ön is tapasz-
talja ezt?

– A közösségi együttlétnek az az alapja, hogy 
tartozom valahova, hogy számítanak rám, hogy 
számít a véleményem. Tudja, a polgármester egy-
szerre háziorvos, piaci kofa, taxisofőr, pedellus, 
kutyát sétáltató nyugdíjas, játszótérre járó szülő, 
lelkész és fociszurkoló. egyszerre lakik a Havan-
nán, a Lakatoson, a glorietten, az imrei kertváros-
ban vagy éppen Bélatelepen. Itt vagyok otthon, és 
mindenről tudok. A lakosok ezt jogosan várják el, 
mint ahogy azt is: ismerjem és orvosoljam a legki-
sebb problémájukat is. szerintem ez helyes dolog. 
eddig ez nem volt jellemző a kerületre, mert csak 
azok jutottak el a Hivatal „méltóságos uraihoz”, 
akik kiváltságosak voltak. Ma már másképp van, 
és ma van jól. 

eLvárHató minimum
– Nem gondolja, hogy a túl sok, nem feltétlenül je-
lentős feladat megoldása szétaprózódáshoz vezet? 

– ne haragudjon, de nem lehet mindig „világ-
egyetemi problémakörökkel” foglalkozni. A Fáy 
utcában például van egy sor, összkerületi szinten 
„kisebbnek” számító probléma, de az ott élők-
nek azok a legfontosabbak, és én megértem őket. 
A Kolozsvári utcában a padok sorsa a fontos, az 
M5-ös mellett a zajszint alakulása, a Havannán 
pedig az, hogy még mindig nincs posta. ezek kü-
lön-külön apró problémáknak tűnnek, de tőlem 
az az elvárható minimum, hogy egyforma súllyal 
kezeljem mindegyiket. 

– A Facebook-oldalán többször tartott már 
online fogadóórát, s arra hétről hétre egyre többen 
jelentkeznek. Milyen tapasztalatai vannak? 

– Összességében pozitívak. Az online közössé-
gek világa számomra még mindig rejtélyes kicsit, 
de nem vitathatom el azt, hogy ezek a csatornák 
lerövidítik az utat a lakosok és a hivatalok kö-
zött. Az persze módfelett bosszant, ha a névte-
len-arctalan komisszárok önös politikai okokból 
vagy éppen pénzért hazugságokat terjesztenek, de 
ilyenkor bízni kell az internetes közösség józan-
ságában. Legutóbb például épp az Index leplezte 
le az ellenzék „hivatalos” blogját, hogy az megint 
mit és hogyan hazudott. Az online fogadóórákat 
több százan kísérik figyelemmel, és rengeteg kér-
dést kapok. Aki folyamatosan követi az oldalamat, 
rendre megkapja a válaszokat, és közben a legfon-
tosabb kerületi hírekről is értesül. első kézből.

KényeLmetLenség 
a KényeLemért
– Sokan kérdezik a csatornázásról és az útfelújítá-
sokról. Többen kifogásolják, hogy a munkások aka-
dályozzák a hétköznapok normális menetét. 

– A csatornázás a tervezettnél sokkal jobban 
halad; az is elképzelhető, hogy már az év vége 
előtt befejezzük. Már a projekt elindulásakor je-
leztük, hogy a csatornázás hatalmas munka, ami 
felfordulással jár majd. Hát, nem tévedtünk… Az 
érintett területeken felborul a mindennapi élet, és 
ezt nehezen viseljük. Az imreiek, a lőrinciek, én 
is. Mivel a munkafolyamatokat sokszor az aktu-
alitások irányítják, nem könnyű megoldani, hogy 
mindig minden flottul menjen. Mi szeretnénk 
a legjobban, ha nem volnának fennakadások, de 
ezek elkerülhetetlenek. Az a dolgunk, hogy a lako-
soknak minden tájékoztatást megadjunk, és minél 
hamarabb visszatérjünk a normális kerékvágásba. 
A bosszúságokkal fizetünk azért, hogy értékesebb 
lesz az ingatlanunk, komfortosabbak lesznek a 
hétköznapok, hogy nem kell szippantóskocsit hív-
ni egy-egy családi összejövetel előtt vagy után. 

– Mire lehet számítani a csatornázást követő út-
burkolat-helyreállítással és útépítéssel kapcsolatban? 

– Ha megtörténnek a hivatalos csatorna-ellen-
őrzések és -átvételek, megkezdődnek az útfelújítási 
munkálatok is. számításaink szerint a munka már 
augusztusban elindulhat, de ez leginkább műsza-
ki kérdés. A képviselő-testület decemberben ar-
ról döntött, hogy útfelújításra 600 millió forintot 
fordíthatunk. Az európai Unió a legtöbb esetben 
csak a nyomvonalas helyreállítást finanszírozza, 
vagyis az érintett utcák csak a felbontás széles-
ségének függvényében kapnak új aszfaltréteget. 
Mi azonban ennél többet szeretnénk, ezért – ahol 
arra lehetőség nyílik, és ahol indokolt – teljes szé-
lességében fel akarjuk újítani az utcák burkolatát. 
Aztán következhet a csapadékelvezetés problémá-
jának a megoldása, de mivel ez regionális feladat, 
a környező településekkel is egyeztetni kell. A 
munkák előkészítésére egyébként már most több 
tízmillió forintot különítettünk el.

a KözBiztonság 
fejLesztése
– A képviselő-testület legutóbb elfogadta a 
rendőrségi beszámolót is. Több pénzzel és jobb 
infrastuktúrával gazdálkodhatnak a rendőrök. 
Szükség volt erre?

– Ha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, 
hogy a mutatók évek óta ugyanazon értékek körül 
mozognak. Ahogyan a költségvetési helyzetünk 
egyre inkább javul, úgy tudunk egyre több pénzt 
fordítani a közbiztonság fejlesztésére, mert ren-
det akarunk, és itt rend is lesz. nemrég szavaztuk 
meg, hogy a kerületben újabb négy rendőr állhat 
munkába, amely a kertvárosok biztonságát növe-

li. ebben az évben a térfigyelő kamerarendszer is 
tovább bővül. 

– Az adósságkonszolidáció teremtette meg a fej-
lesztések feltételeit? 

– nem kérdés. A kormány segítségével tízmil-
liárd forintos kerületi adósságot sikerült rendez-
nünk. ez azt jelenti, hogy minden kerületi lakost 
százezer forintos tehertételtől szabadítottunk 
meg. ez olyan léptékű segítség, amely kiegyensú-
lyozott gazdálkodást tesz lehetővé a későbbiekben. 
Az elmúlt két év alatt összesen tizenöt milliárd 
forintnyi fejlesztést realizálhattunk a kerület-
ben. ez történelmi adat, ilyen még nem volt. A 
nagy horderejű fejlesztések, mint a csatornázás, 
a pestszentimrei városközpont megújítása, a Kos-
suth tér rendbetétele, a több százmillió forintból 
korszerűsített iskolák, óvódák, bölcsődék, a Béke 
tér hamarosan kezdődő átépítése, a Margó Tiva-
dar utcai körforgalom kiépítése, a több mint fél-
milliárdos útfejlesztés mind-mind azt bizonyítja, 
hogy van értelme szigorú követelmények szerint 
dolgozni. És akkor még nem is beszéltem arról, 
hogy olyan család- és gyerekcentrikus, és minden 
generációt egyformán támogató kerületet építünk, 
ahol az egészség és a sport kitüntetett helyen sze-
repel az önkormányzati szótárban.  

– Négy évvel ezelőtt számított arra, hogy ilyen 
értékelést tud majd adni a kerület állapotáról? 

– négy éve egy adósságmentes, csatornázott, 
biztonságos, innovatív kerületet álmodtunk meg, 
amely egyaránt hisz a városi sokszínűségben és 
a nemzeti egységben. ez most megvalósult. Ha 
kimegyünk a Hargita térre fejet hajtani az 56-os 
pesti srácok előtt, ha a gyerekeinkkel kimegyünk 
szórakozni a Bókay-kertbe, ha részt veszünk a 
többezres kerületi sport- és szabadidős rendez-
vényeken, ha szétnézünk a galériákban, művelő-
dési házakban, alkotókörökben, akkor azt látjuk: 
valamit visszakaptunk abból, ami veszni látszott. 
ezek nagyszerű energiák. És tudja, hogy még mi a 
fontos?  Hogy egyetlen valóság van. nincs külön 
ellenzéki és városvezetői valóság. egy valóság van, 
ami a mienk, amit megélünk. Persze hogy vannak 
hibák. Persze hogy én is bosszankodom, ha ká-
tyúk között kell szlalomoznom, ha fel van túrva 
minden, ha megakad az, aminek nem szabadna. 
De ezek csak olyan hibák, amiket meg kell látni 
és ki kell javítani. A kerület összeségében rendben 
van.  

– Hogy látja: mekkora az önök által végzett 
munka támogatottsága a kerületben?

– nem én, nem a képviselő-testület, hanem mi 

mindannyian végezzük ezt a munkát. Én mint 
városvezető csak megsüvegelhetem a kitartást, a 
türelmet és a közös gondolkodást. gyakorlatilag a 
nulláról építettünk fel mindent, mert egy kiáru-
sított, eladósított, megnyomorított és lezüllesztett 
kerületet vettünk át. Tessék megnézni simon gá-
bor pályaművét, és világossá válik, hogy akkori-
ban mi miért történhetett, és mi ezzel miért nem 
értettünk egyet.

a mi KerüLetünK, 
a mi történetünK
– Készül már az önkormányzati kampányra?

– egyelőre a kerület érdemli meg a kampányt, 
amit hamarosan el is indítunk: tudja és értse min-
denki, mit értünk el együtt az elmúlt négy év alatt. 
„Tovább, 18! A mi kerületünk, a mi történetünk” 
– ezzel az üzenettel köszönjük meg a támogatást. 
ez már csak azért is fontos, hogy necsak mi, ke-
rületiek lássuk az eredményeinket, hanem azok 
is, akik befektetőként, vagy épp leendő lakosként 
választani akarnak a kerületek, vagy épp az agg-
lomeráció települései között. Aztán persze ősszel 
nekiveselkedünk, hogy megvédjük mindazt, amit 
elértünk. 

megvédeni 
mindazt, amit 
elértünk
Ughy Attila: Visszakaptunk abból, ami veszni látszott
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4 Közélet A Havanna Szabadegyetemen sikert aratott a leendő építészek elképzelése

Keresik 
a legszebb 
konyhakerteket
első alkalommal vesz részt a Xviii. kerü-
let a „magyarország legszebb konyha-
kertje” programban. A Karcagról indult 
kezdeményezéshez a kiírt hét kategó-
riában Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
összesen 15-en csatlakoztak. 

– A cél az, hogy kiskertek kialakítására és házi 
növénytermesztésre ösztönözzük a városi lakos-
ságot – mondta Forgács edit, az önkormányzat 
részéről a programot a kerületben koordináló 
környezetvédelmi csoport ügyintézője.

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhatott, 
aki saját balkonnal, kerttel, udvarral vagy telek-
kel rendelkezik, és vállalta, hogy ott zöldséget, 
gyümölcsöt termel. A kiírt hét kategória sok-
színűségről tanúskodik, ugyanis akár egy bal-
konon vagy erkélyen is lehet házi felhasználásra 
zöldségfélét termelni, így a lakótelepeken sem 
elképzelhetetlen hobbi egy kis kertészkedés.

A több kategória: 50 négyzetméter alatti, 
illetve fölötti kert, zöldségtermesztés, gyümöl-
csös, vegyes kert (zöldség és gyümölcs), vala-
mint közösségi kert, azaz csoportosan megmű-
velt terület.

A „Magyarország legszebb konyhakertje” 
pályázat a Vidékfejlesztési Minisztérium ki-
emelt országos projektje. A kerületben június-
ban lesz a zsűrizés, s a helyi győztes vesz részt 
az országos versenyben, amelynek eredményét 
kora ősszel hirdetik ki.

Ê P. a. 

Érettségi akár 
egy év alatt! 
Felnőttoktatás: érettségi munka mel-
lett,  érettségi baba mellett, érett-
ségi vidékről, érettségi külföldről a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőt-
tek gimnáziumában (1181 Budapest, 
Kondor Béla sétány 10. tel.: 291-9597, 
290-9487).

Beiratkozás: keddtől péntekig 13-tól 19 óráig, 
szombaton 8-tól 16 óráig

Tanítási idő: Levelező tagozat: kedden, szer-
dán, csütörtökön 16.30-tól 20.20-ig

Távoktató-levelezői tagozat: csütörtökön, 
pénteken 16.30-tól 20.20-ig, szombaton 8-tól 17 
óráig

Jelentkezés feltétele: általános iskolai bizo-
nyítvány, betöltött 16. életév

szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők 
indokolt esetben, egyéni tanrenddel, osztályozó 
vizsgákkal 2 vagy akár 1 év alatt is elvégezhetik 
a középiskolát.

Ügyintézők: Haisza Katalin (+36-20-251-
8522), Dombos Jánosné (+36-20-992- 4767).

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

Azok a XVIII. kerületben élő 45–65 éves nők, 
akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak, ame-
lyen szerepel, hogy mikor várják őket vizsgá-
latra  a HT Medical Centerben (1173 Budapest, 
Pesti út 177. Tel.: 253-6195) 2014. júniusa és au-
gusztusa között.

A szűrővizsgálat térítésmentes! Infor-
máció: Budapest Főváros Kormányhivatala  
népegészségügyi szakigazgatási szerve.

Tel.: 465-3823

Végső búcsú 
Zeffer Istvántól
ismét szomorú hírrel szembesült a ke-
rület pedagógustársadalma. hosszú 
betegség után, 81 éves korában el-
hunyt zeffer istván. 

Zeffer István erősen kötődött a kerülethez. Ter-
mészetes volt számára, hogy lőrinci diákból lő-
rinci pedagógus legyen. Az iskolai munka élete 
értelmévé vált. Történelem-orosz szakos tanár-
ként kezdett a Bajcsyban, onnan vezetett az útja 
a mai Bókay iskolába, ahol szaktantárgyai okta-
tása mellett az úttörőcsapatot is vezette.

szívügye volt a felnőttek oktatása is: igaz-
gatóhelyettesnek hívták a Dolgozók Általános 
Iskolája és gimnáziumába, majd munkássága, 
szakmai pályafutása utolsó állomáshelye a Kan-
dó Téri Általános Iskola volt, ahol igazgatónak 
választották.

A serdülőket, a nappali iskolákból kikerülő, 
sérült lelkű kamaszokat vagy a napi munka után 
fáradtan iskolapadba ülő felnőtteket ugyan-
olyan felelősségtudattal oktatta. gyakran még 
este kilenckor is a katedrán állt, a két műszak 
között pedig a társadalmi feladatok várták.

szaktanári és intézményvezetői feladatait az 
igényesség mellett humánummal, szeretettel és 
kedves humorral végezte. elsősorban nem igaz-
gató volt, hanem egy kolléga a közös célra tö-
rekvő testületben.

Halálhírét megrendülten fogadták egykori 
kollégái, akik közé nyugdíjasként is visszajárt 
egy-egy ölelésre, vidám csevegésre, és meleg 
szívvel emlékeznek rá egykori diákjai is. 

PÁLyÁZATI 
FeLHÍVÁs

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési 
és Sport Közalapítványa ösztöndíjpályázatot 
hirdet a kerületben működő, vizuális neve-
léssel foglalkozó pedagógusok, közművelő-
dési szakemberek, képző- és iparművészek 

számára 

BÉCsI, nyUgAT-MAgyARORsZÁgI
(sopron–Kőszeg) tanulmányúton való részvétel 

anyagi támogatására
A pályázók köre:

– Mindazok a kerületben dolgozó, művészeti 
neveléssel foglalkozó pedagógusok, akik vállal-
ják, hogy megszerzett tapasztalataikat beépítik 

tanítási tevékenységükbe, és ezt dokumentálják.
– A kerületi közművelődésben dolgozó olyan 

munkatársak, akik tapasztalataikról előadáso-
kat, bemutatókat szerveznek a szélesebb közön-
ségnek, és elképzeléseiket, azok megvalósítását 

dokumentálják.
– A kerületi művészeti életében szerepet játszó 
alkotók, akik vállalják, hogy alkotásaikat közös 

kiállításon mutatják be a tanulmányút egyik 
állomásán, Kőszegen, majd a Kondor Béla 

Közösségi Házban összegző kiállítás keretében 
állítják ki azokat. 

A pályázatok beadásának határideje:
2014. június 27.

Döntés: 2014. augusztus 26.
Értesítés: 2014. augusztus 29-ig

A pályázat részleteiről a www.bp18.hu honla-
pon lehet tájékozódni, továbbá innen tölthető 

le a jelentkezési lap is.

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat

Közművelődési és Sport Közalapítványának 
kuratóriuma

Az urbanisták Havannája
A Budapesti műszaki egyetem építészhallgatóinak a havanna-lakótelep fejleszté-
sét célzó ötleteit mutatták be az európai Unió által támogatott UrBACt program 
lehetőségeivel foglalkozó előadás-sorozat május 29-i rendezvényén. A havanna 
szabadegyetem előadásán sikert aratott a leendő építészek prezentációja. A fia-
talok bátran nyúltak a témához, pedig voltak köztük olyanok is, akik eddig nem 
nagyon jártak lakótelepen.

emlékezetes a 2005-ös esztendő. ekkor az előző 
évihez képest 30 százalékkal nőtt a reptér forgal-
ma, ezért a légifolyosókat kiterjesztették a főváros 
olyan területei fölé is, ahol addig repülőt szinte 
sosem láttak az ott élők. 2008-ban világot látott 
egy, az európai Bizottság által finanszírozott 
tudományos kutatás összegzése, amely megál-
lapította: több ezer ember hal meg évente a vér-
nyomás emelkedése miatt, amelyet az éjszakai 
repülőjáratok zaja okoz. ekkor készült el a repü-
lőtér zajgátló védőövezetének a tervezete. Két esz-
tendőre rá a Rózsa Művelődési Házban lakossági 
fórumot tartottak, amelyen a légügyi hatóságok 
szarkazmusa elérte az országos sajtó ingerkü-
szöbét. Azóta köztudott, hogy a környékbeliek és 
a civilek komoly szakmai felkészültséget mond-
hatnak magukénak a témában. Bizonyították ezt 
2014 májusának utolsó csütörtökén is, egy újabb 
közmeghallgatáson, amelyet a nemzeti Közle-
kedési Hatóság Légügyi Hivatalának épületében 
tartottak Vecsésen. 

Az elmúlt két év szakmai munkáját mutatta 

be a megjelenteknek dr. Veron Zsolt megbízott 
osztályvezető. A prezentáció a londoni Heathrow 
repülőtér példájával indult. A londoni védőöve-
zetben lévő házakat a piaci ár fölött megvásárol-
ják, így az ott élők számára nem okoz gondot az 
elköltözés. Az ehhez szükséges összeget a reptér 
által fizetett zajvédelmi díjból fedezik. Aki ma-
radni kíván, annak ingatlanát a födémtől az abla-
kokon át az ajtókig szigetelik a zaj ellen.

A Légügyi Hivatal tervezete az éjszakai műve-
letek számát 10 évre napi 50 fel- és leszállásban 
maximalizálja, s a zajgátló védőövezeteket – bel-
területi telkek esetében – az ingatlanok telekhatá-
rához igazítja. A földi műveletekkel járó zaj csök-
kentésére pedig éppen egy éve adták át a XVIII. 
kerület kezdeményezésére felépített hajtómű-
próbahelyet. emellett megkezdték az An-124-es 
szállítórepülőgép forgalmának katonai reptérre 
irányítását.

A környékbeli lakosok nevében Deák István 
véleményezte a légügyi hivatal tervezetét. Ingat-
lanfelvásárlásról nem lehet beszélni, ugyanis nin-
csenek A-jelű övezetbe tartozó lakóházak, mivel 
ez a terület a repülőtérhez tartozik, de nincsen B 
sem, amely övezetben az épületek födémét kelle-
ne megerősíteni a tervezet szerint. Deák István 
az 50-ben maximált éjszakai műveletek kapcsán 
felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet szerint 
a jelenlegi napi 200–220 művelet 8 százalékát 
bonyolíthatnák le este 10 és reggel 6 óra között 
(mindössze 1 százalékát éjfél és 5 óra között), ami 
lényegesen kevesebb 50-nél. A tervezet ugyanis 
600 művelettel (amelynek 8 százaléka 48), vagyis 
megemelt forgalommal számol, ami pedig nem 
megengedett. 

Ê ditzendy attila

zAJgátló védőövezeteK
A megengedett legnagyobb 
zajterhelés az A-jelű övezetben 
nappal 75 decibel, éjszaka 65 dB, 
a B-jelűben 70, illetve 75 dB, a 
C-övezetben pedig 65, illetve 55 dB.

Közmeghallgatás a repülőtérről
tizenöt-húsz éve már, hogy a Ferihegyi repülőtér és a környékbeliek harcban áll-
nak. maradva e kifejezésnél, a harc háromfrontos: az első a zajterhelés, a második 
a hajtóművek károsanyag-kibocsátása, a harmadik a folyamatosan bővülő infra-
struktúra környezetpusztító hatása. megkövültek az álláspontok.

– nagy öröm, hogy ezek a fiatalok friss ötleteket 
hoztak ide, a Havanna- lakótelepre – fogalmazott 
az előadás rövid bevezetőjében Csomó Tamás al-
polgármester.

A terveket kidolgozó, urbanista építészmér-
nöknek készülő egyetemisták többségének az első 
leküzdendő akadályt maga a lakótelep mibenléte 
jelentette.

– Többségük nem budapesti, és most először 
szembesültek a lakótelep problematikájával – 
mondta Benkő Melinda, a BMe Építészmérnöki 
Kara urbanisztikai tanszékének professzora. – 
Meg kellett ismerkedniük a Havanna- lakótelep-
pel, és ezt követte a tematikus építészeti, környe-
zetalakítási tervek kidolgozása.

Az építészhallgatók közül Polányi Judit úgy 
fogalmazott, hogy szerencsések voltak, amikor 
ellátogattak a lakótelepre, mert nyugdíjasokkal 
találkozhattak, akik elmondták az érzéseiket, ta-
pasztalataikat a Havannáról.

– Kellemes meglepetés volt számomra a sok 
játszótér is, és abban az irányban kezdtem el gon-
dolkodni, hogy miként tudják használni a külön-
böző korosztályok a lakótelepet. Rádöbbentem, 
hogy a 18–30 éves korosztály számára is alkal-
mas szabadidős funkciók hiányoznak – mondta 
Polányi Judit, akinek a terveiben éppen ezért több 

közösségi találkozási pont kialakítása szerepel.
Az egyetemisták többsége a fejlesztéseket a 

lakótelep ütőerének számító Bartha Lajos utca 
vonalában képzelte el. Ötletekből nem volt hiány, 
többek között mozit, könyvtárbővítést, közösségi 
épületeket, közlekedésfejlesztést tartalmaznak a 
tervek.

Bihari Dániel azt is elmondta, hogy számára 
a prezentáció helyszíne, a Kondor Béla Közösségi 
Ház legalább olyan fontos, mint amilyen a terve-
zés volt.

– Azt hiszem, a diáktársaim nevében is azt 
mondhatom, hogy nagyszerű dolog, hogy a hely-
színen, a tervezett célközönségnek prezentálhat-
tuk az elképzeléseinket. Örültünk annak, hogy a 
Havannán több jól működő közösséget találtunk, 
amelyekre lehet építeni, jómagam pedig több 
olyan épületet is láttam, amelyekben számos fej-
lesztési lehetőség rejlik.

Ê P. a. 
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PusKás attila   

A kerttulajdonosoknak a par-
lagfüvet a saját ingatlanukon 
a védekezést szabályozó tör-
vény szerint legkésőbb június 
30-ig kell lekaszálniuk, illetve 
kiirtaniuk. Mindez az üres, 

beépítetlen telkek gazdáira is 
vonatkozik.  

Kevés a renitens
Az önkormányzat környezet-
védelmi csoportjától kapott 
tájékoztatás szerint a kerületi 
lakosok együttműködőek, és 
igyekeznek a rendelkezéseknek 
megfelelően kiirtani az egész-
ségre ártalmas gyomnövényt.

– A tapasztalatunk az, hogy 
ha parlagfüves területre buk-
kanunk, akkor már a hatósági 
eljárás megindításáról szóló ér-
tesítés kiküldését követően je-
lentkeznek a tulajdonosok, hogy 
azonnal intézkednek – mondta 
Forgács edit, a környezetvédel-
mi csoport ügyintézője. – Az itt 

élők egyébként is figyelnek arra, 
hogy ne legyen szennyezett rész, 
és azonnal bejelentik, ha parlag-
füves területet látnak.

A lakosságon kívül a környe-
zetvédelmi csoport munkatársai 
és a közterület-felügyelet is folya-
matosan figyeli az ingatlanokat.

eLegendő a 
figyeLmeztetés
Fontos tudni, hogy ha a tulajdo-
nos nem tesz eleget a védekezési 
kötelezettségének, akkor az ön-
kormányzat közérdekű védeke-
zést, úgynevezett kényszerka-
szálást rendelhet el, amelynek 
költsége – a kiszabott környe-
zetvédelmi bírsággal együtt – a 

hanyag telektulajdonost terheli.
– szerencsére ilyen eset rit-

kán fordul elő. Tavaly összesen 
háromszor kellett elrendelni a 
közérdekű védekezést – tájé-
koztatott Forgács edit. – Jóval 
gyakoribb volt az, amikor elin-
dítottuk ugyan az eljárást, de a 
tulajdonos még időben gondos-
kodott a parlagfű és az egyéb 
allergén gyomok kaszálásáról.

A közterületeken a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt., a kerület külső részein a 
Pilisi Parkerdő Zrt. és a Fővárosi 
Temetkezési Intézet Zrt. végzi a 
parlagfű-mentesítést, míg saját 
területein a MÁV, a BKK vala-
mint a Fővárosi Önkormányzat 
gondoskodik a gyomirtásról. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ha azt mondjuk: Moldava nad Bodvou, ke-
vés honfitársunk sejtené, hogy egy magyar 
kisvárosról van szó, és bizonyára a földrajzi 
elhelyezéssel is akadnának problémák. A 
magyar név – szepsi – sokkal árulkodóbb, 
hiszen 800 éves felvidéki településről van 
szó, karnyújtásnyira a mai szlovák–magyar 
határtól, a Bódva partján, Márai szülővá-
rosa, Kassa vonzáskörzetében.

tüzet túLéLt 
széKeLy Kapu
A feljegyzések szerint a tatárjárás után 
szepességi németek alapították a várost 
scepusy néven, az Árpád-korban pedig a 
királyi lótenyésztés egyik fontos helyszíne 
volt. sok küzdelmet, háborút látott, a tria-
noni békeszerződéssel pedig a határ túlol-

dalára, a frissiben létrehozott Csehszlová-
kiához került. 

Látnivaló bőven akad a városban, hi-
szen a reformáció és ellenreformáció ezt a 
területet sem kerülte el: a katolikusok és a 
reformátusok egyaránt szép templommal 
büszkélkedhetnek itt. De nevezetesek a régi 
városi mesterségeket bemutató kiállítóhe-
lyek, így a városi múzeum is. Érdekesség a 
szojka-kapu elnevezésű székelykapu, amely 
nem a legújabb korok székelykapu-állítási 
hullámának terméke, hisz több mint 200 
évvel ezelőtt emelték, erről tanúskodik a 
rajta álló felirat is, amely szerint a kapu 
túlélte az 1795-ös tűzvészt.

A város leghíresebb szülöttei: szepsi 
Csombor Márton, az első magyar nyelvű 
útleírás szerzője, szepsi Korótz györgy, aki 
később Bocskai István írnoka lett, gyenes 
Izsó hegedűművész, Hokky Károly politi-
kus.

nyártóL együtt
Az önkormányzat az elmúlt években cé-
lul tűzte ki, hogy a kerület testvérvárosi 
kapcsolatot létesítsen legalább egy telepü-
léssel valamennyi határon túli területről. 
A székelyföldi Tusnádfürdő után így lett 
2012-ben testvérváros Körösfő is. A szepsi 
és a kerület közti szerződés megkötését 
Zacharias István, a település polgármestere 
vetette fel 2013 őszén, amikor Ughy Attila 
polgármester fogadta az általa vezetett de-
legációt. A tárgyalások végül a képviselő-
testület döntésével zárultak: május 15-én 
megszavazták a javaslatot, így idén nyártól 
szepsi is a kerület testvérvárosa. 

Ê Kerékgyártó györgy

A Kerület 
testvérvárosAi
dąbrowa-tarnowska 
(lengyelország)
neszebár (Bulgária)
roding (németország)
san nicola la strada 
(olaszország)

A Kerület hAtáron túli 
mAgyAr testvérvárosAi
Körösfő (Kalotaszeg, erdély)
tusnádfürdő (székelyföld, 
erdély)

LeTT egy úJABB 
TesTVÉR
itt született az első magyar nyelvű útleírás szerzője és Bocskai írnoka: a 
kerület új testvérvárosa a 800 éves felvidéki város, szepsi.

Hosszú évtizedek óta áll az Üllői úton, a Margó Tivadar utcai ke-
reszteződéssel szemben egy országszerte elterjedt út menti feszület: 
fakereszt pléh Krisztussal.

− sokat láthatott ez a kereszt: a forradalmat, annak leverését, a 
kerület átalakulását is. emlékszem, már gyerekkoromban is itt állt, 
mint vallásos és a művészetek iránt fogékony ember, sokszor meg-
álltam alatta – mesélte Árvay Zolta képzőművész, aki a kereszt re-
konstrukciójának egy részét végezte.

− A kerületrészt képviselő Kádár Tibor figyelt fel arra, hogy a 
kereszt nagyon megrongálódott. Összefogtunk és felújítottuk – 
mondta Csomó Tamás alpolgármester.

A dolog persze nem volt ilyen egyszerű. A felújítás költségeit sa-
ját zsebből állta Csomó Tamás és Kádár Tibor, magát a keresztet 
pedig a fához jól értő alpolgármester varázsolta újjá. Árvay Zoltára 
az alak kiigazítását bízták.

− Bár saját munkáimban igen gyakran szerepelnek szakrális 
jelképek, így a legfontosabb, a kereszt is, ilyen munkát még nem 
végeztem. sokat tanulmányoztam a pléhkrisztusokat. Annak ide-
jén többnyire egyszerű mesteremberek készítették ezeket egy-egy 
lemezdarabból, de észrevettem, hogy sok pléh Krisztus arcának 
megmintázása mélyebb festői tudásról tanúskodik. Az alakot telje-
sen újra kellett festeni, annyira elkopott. Az arc megmintázásakor 
ezeket a tulajdonképpen egy sémára készült régi, mégis néha nagy 
műgonddal tervezett Krisztus-arcokat próbáltam megidézni – me-
sélte a művész.

A keresztet gável Henrik plébános szentelte újra.

Régi fényében 
a KeReszt
saját erőből újíttatta fel az üllői úton lévő régi feszü-
letet Csomó tamás alpolgármester és Kádár tibor ön-
kormányzati képviselő.

védekezzünk az 
allergia okozója ellen!
Június végéig mindenhol le kell kaszálni a parlagfüvet

egy vAlódi túlélővel szemBen Kell védeKezni
A parlagfű az első világháború idején került észak-Amerikából 
európába, így magyarországra is, ahol elsőként a dél-somogyi 
területeken jelent meg, majd főként a különféle áruszállításokkal 
terjedt tovább. 
– rendkívül igénytelen, de jól alkalmazkodó, agresszív 
gyomnövényről van szó – mondta Forgács edit. – elsősorban olyan 
megbolygatott talajú, elhanyagolt helyeken  jelenik meg, mint 
amilyenek például az ipartelepek, az építési területek.
 A parlagfű valódi túlélő, a föld mélyebb rétegeiben 30-40 évig is 
csíraképes marad a magja, és ha felszínre kerül, növekedni kezd.
A gyomnövény ellen az együttes mechanikai és kémiai védekezés a 
leghatékonyabb módszer. ha csak néhány tő található a kertünkben, 
azt  a legcélszerűbb kihúzni a talajból, védőkesztyűvel és maszkban, 
hogy elkerüljük a belélegzést. A gyomirtó szerek közül használható 
talajon keresztül ható készítmény, amely a csírázó növényt pusztítja 
el, illetve a már kikelt növény ellen levélen keresztül ható szer. 

� a kerületi önkormányzat minden évben kiemelt 
feladatként kezeli a parlagfű-mentesítést. idén 
sincs ez másképp, már csak azért sem, mert 

az allergiában szenvedők száma évről évre egyre 
nagyobb. a Xviii. kerület szerencsére nem tartozik 
a parlagfűvel erősen fertőzött területek közé, de az 
egyéb allergén növények ellen is védekezni kell.

szepsi főtere a város büszkesége 
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

Komfortosabb környezettel fogadja a vendégeit a Bókay-kerti strandKözélet

A kiadós tavaszi esőzések hatására 
gyors növekedésnek induló növényzet 
bőven ad munkát a városgazda Xviii. ke-
rület nonprofit zrt. kertészeti részlegé-
nek. A cég munkatársai minden eddigi-
nél nagyobb létszámmal nyírják a füvet, 
és gyakran azokat a munkákat is elvég-
zik, amelyeket a törvény szerint az ingat-
lantulajdonosoknak kellene. 

nem árt tudni, hogy nemcsak a június 30-ig kö-
telezően elvégzendő parlagfűirtásról kell gondos-
kodnia a tulajdonosoknak, hanem a téli jégmente-
sítéshez hasonlóan bizonyos kertészeti feladatokat 
is előír számukra az idevonatkozó rendelet.

A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatla-
na előtti járda, illetve a járda és a kocsiút közöt-
ti terület tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, 
valamint a járda vagy az úttest fölé kinyúló ágak, 
bokrok nyeséséről.

– Munkatársaink sokszor dolgoznak olyan te-
rületeken is, amelyekről nem a városüzemeltető 
cégnek kellene gondoskodnia. Ilyen például a bur-
kolatlan árkok kaszálása, ami természetesen nem 
várható el például egy idős nyugdíjastól – mondta 
Banyár László, a Városgazda Zrt. vezérigazgatója, 
hozzátéve, hogy számos panasz érkezik hozzájuk 
olyan területek gondozatlansága miatt is, amelyek 
tisztán tartása nem a városüzemeltető, hanem pél-
dául a főváros feladata.

– sokszor ilyen esetben is elvégezzük a munkát, 
de arra kérjük a lakosokat, hogy segítsék a dolgo-
zóinkat azzal, hogy a saját házuk előtt rendet tar-
tanak.

A vezérigazgató beszámolt arról is, hogy tavasz-
szal sajnos több ízben is bántalmazták a Városgaz-
da közterületen, a közösségért dolgozó kollégáit.

– Két esetben ráadásul hölgyeket ért támadás. 
Volt, akit a földre löktek, és pengével fenyegettek, 
egy másikat pedig hátulról leütöttek. A harmadik 
támadás egy fűkaszával dolgozó munkatársunkat 
érte, akit néhány, az egyik parkoló gépjárműre ta-

padt fűszál miatti szóváltást követően ököllel le-
ütöttek. 

Banyár László azt is elmondta, hogy a Város-
gazda minden hasonló esetben kiáll a dolgozói 
mellett.

– Bízva abban, hogy ezek emberi butaságból 
fakadó cselekedetek voltak, szeretném nyomaté-
kosítani, hogy minden hasonló esetben feljelentést 
teszünk. Akkor is, ha a rendőrség az intézkedést 
követően hivatalból eljárást indít. ezzel is védeni 
kívánjuk a közösségért tevékenykedő kollégákat. 
Terveink szerint a terepen dolgozó munkatársakra 
csoportos biztosítást kötünk, hogy ilyen esetek-
ben, a munkából kiesve, a fizikai és lelki megpró-
báltatás mellett ne érje őket anyagi kár is. 

Ügyintézés 
első osztályú 
KöRnyezetben
A kor igényeinek minden tekintetben 
megfelelő irodában várja júniustól az 
ügyfeleket a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. központi ügyfélszolgá-
lata. A Baross utca 7. szám alatti új 
irodában kényelmes, kulturált környe-
zet fogadja az ügyintézésre várókat.

– saját erős beruházás keretében márciusban 
kezdtük el a teljes épület felújítását. Az első 
ütemben az utcafronti földszinti irodát ala-
kítottuk ki, majd ezt az épület hátsó részében 
található irodák felújítása követte – mondta 
Tóth Lászó, az intézményüzemeltetési divízió 
vezetője.

A Városgazda új központi ügyfélszolgálata 
tömegközlekedéssel is könnyen elérhető, több 
buszjárat és az 50-es villamos is megáll a pol-
gármesteri hivataltól pár perc sétára található 
iroda közelében.

Az ügyfélszolgálat hétfőn hosszabbított 
nyitva tartással, 8 és 18 óra között, keddtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között, míg pénteken 
8-tól 13 óráig áll a lakosság rendelkezésére.

nem Kell félni 
a beázástól
újjávarázsolta a Kondor Béla sétány 1. 
szám alatt üzemelő sPAr- élelmiszer-
bolt tetőszigetelését a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt. Az eddig 
rendszeresen beázó üzletben a követ-
kező másfél évtizedben remélhetőleg 
csak a takarításhoz kell majd elővenni 
a vödröket.

– Az élelmiszeráruház-lánc áprilisban felújí-
totta a Havanna-lakótelepen lévő boltját, majd 
ezt követte az általunk elvégzett tetőszigetelés 
– tájékoztatott Lepsényi Tibor, a Városgazda 
Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójá-
nak vezetője. – Munkatársaink öt hét alatt újí-
tották fel a tetőt. A munkálatok azért tartottak 
a vártnál kicsivel hosszabb ideig, mert voltak 
olyan munkafolyamatok, amelyeket csak ak-
kor végezhettünk, amikor zárva volt az üzlet.

A felújítás után a tetőt 10 centiméter vastag 
kőzetgyapot-szigeteléssel látták el, ami az üz-
let fűtésszámláját csökkenti majd. ezenkívül a 
városüzemeltető cég munkatársai kicserélték a 
lefolyókat és a régi műanyag szigetelés helyett 
két rétegben lefektetett bitumenes lemezekkel 
gondoskodtak a megfelelő vízzáró képességről.

– A bitumenes lemezeknek köszönhetően 
várhatóan a következő 15 évben nem kell be-
ázástól tartani – mondta Lepsényi Tibor.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� a korábbinál 
nagyobb füves 
napozóterülettel 

várja június 14-től     
a vendégeket a park 
uszoda strandja. Bár 
a strand területe nem 
bővült, néhány régi 
kiszolgálóépület és 
kerítés elbontásá-
val tágasabb lett a 
medence környéke. a 
szezon nyitányaként 
ajándékbelépőt ad a 
kerületi iskolásoknak 
az önkormányzat és 
a strandot üzemelte-
tő városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. 

Az utóbbi években megszokhat-
tuk, hogy a nyár beköszöntével 
újdonságokkal várja vendégeit 
a Bókay-kertben található Park 
Uszoda és strand. ez idén sem 
lesz másképp, lévén hogy a júni-
usi nyitásra a felfrissített és te-
rületrendezéssel bővített napo-
zóterületen kívül két új kültéri 
zuhanyzó is a vendégek kényel-
mét, felfrissülését szolgálja.

Több hely és új öltözők
Amint azt Tóth László, a 

Városgazda Zrt. Intézményüze-
meltetési Divíziójának vezetője 
elmondta, a strand a műszaki 
felújításoknak köszönhetően 
komfortosabb lett.

– A medence melletti játszó-
teret is máshova helyeztük, ami 
szintén hozzájárult a napozóte-
rület növekedéséhez. ezenkívül 
elkészült az ivókutak csatorná-
zása is.

A városüzemeltető cég júni-
us végéig szeretné átalakítani 
a strand mellett lévő, eddig a 
sport-, rendezvény- és médiadi-
víziója által irodaként használt 
faépületet, ahol vizesblokkal 
ellátott, kabinos rendszerű férfi- 
és női öltöző áll majd a strando-
lók rendelkezésére.

úszótáBor 
a strandon
Idén nyáron is várja a gyere-

keket a strandon a Városgazda 
úszótábora. A tábor június 23-
án kezdődik, és egy hétre 16 900 
forintba kerül. A szakképzett 
oktatók 5 éves kortól foglalkoz-
nak a gyerekekkel. A tábor ára 
az intenzív úszásoktatás mellett 
napi háromszori étkezést is tar-
talmaz. A gyerekek az úszáson 
kívül kézműves foglalkozáson 
vehetnek részt, felfedezhetik az 
erdei tornapályát és a kaland-
parkot, s még egy izgalmas ki-
rándulásra is elviszik őket a re-
pülőtéri skanzenba.

A táborba jelentkezni a Park 
uszodában (Városház utca 40.) 
lehet. A tudnivalókról a www.

varosgazda18.hu/uszotabor in-
ternetes oldalon is tájékozód-
hatnak.

újdonság idén nyáron az 
intenzív úszásoktatás, amelyre 
minden korosztály jelentkezését 
szívesen fogadja a Városgazda. 
A tanfolyam díja heti 5 alkalom 
esetén 5000, heti 3 alkalom ese-
tén 3000 ezer forint.  

Az egyre több szolgáltatást 
nyújtó Bókay-kertben minden 
korosztály megtalálhatja a meg-
felelő kikapcsolódást, így akár 
egy olcsó, de minőségi családi 
nyaralás helyszíne is lehet a fő-
város egyik legnagyobb köz-
parkja.

AJándéK strAndBeléPő minden 
KisisKolásnAK
Különleges meglepetéssel készült a tanév-
záróra a Xviii. kerületi önkormányzat és a 
városgazda. a bizonyítvánnyal együtt a kerület 
valamennyi általános iskolás tanulója, azaz 
több mint 8000 diák egy ajándék strandbe-
lépőt is kap. az önkormányzat ezzel szeretné 
kellemesebbé és emlékezetesebbé tenni a 
nyarat a pestszentlőrinc-pestszentimrei általá-
nos iskolások számára.
a belépő egyszeri alkalomra szól, és a vakáció 
ideje alatt, június 14. és augusztus 31. között, 
bármikor beváltható. az ajándék jegy mel-
lett csak egy személyi azonosítót – személyi 
igazolványt vagy taj-kártyát – kell felmutatni a 
pénztárban. 

A lAKosoKAt is védi
a városgazda kertészeti csoportja 
elvégezte a növények nyarat megelő-
ző karbantartását, így az úgynevezett 
frissítést is, amit sajnos sokan durva 
visszavágásnak, nyesésnek gondolnak, 
holott ez a növények megújulását segíti.
– ezt a munkát egyrészt a növények 
érdekében végezzük, másrészt köz-
biztonsági okokból sem hanyagolhat-
juk el – tájékoztatott farkas László, a 
városüzemeltetési divízió közterületi 
és kertészeti osztályvezetője. – sok 
panasz érkezik hozzánk, hogy a buja 
növényzet miatt egyes kereszteződések 
nem beláthatók, nem biztonságosak. 
az idősek és a kisgyerekes anyukák 
nem mernek egyes lakótelepi utcasza-
kaszokon sétálni, mert nem tudhatják, 
hogy ki rejtőzik a bokrok mögött. 

töltse a nyarat 
a Bókay-kertBen!
A gyerekekről szól az induló strandszezon

www.bp18.hu

A KÖZÖssÉgÉRT 
DOLgOZnAK
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A májusban Pestszentlőrincen meg-
rendezett ifjúsági öttusa-világbaj-
nokság nemcsak az izgalmas ver-
senyek miatt marad emlékezetes, 
hanem azért is, mert a rendezésre 
készülve megint megújult egy kicsit 
a vilmos endre sportcentrum. 

A legszembetűnőbb változás már az érke-
zéskor észrevehető. A parkoló területén fel-
festések jelzik az autók helyét, illetve a köz-
lekedési rendet.

–  Több mint 110 gépkocsi parkolhat 
itt kulturált körülmények között – mond-
ta Tóth László, a sporttelepet üzemeltető 
Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
Intézményüzemeltetési Divíziójának veze-
tője. – Külön helye van az autóbuszoknak, 
és mozgáskorlátozottak számára fenntartott 
parkolóhelyeket is kialakítottunk. A jövőben 
nem lesz gond a sötétedés utáni közlekedés-
sel sem, a parkolóban ugyanis 3 új kandelá-
ber biztosítja a megfelelő világítást.

– ezenkívül a sportcentrum teljes terü-
letén felújítottuk a világítást, és kijavítottuk 
a futballpályák melletti korlátokat is – tette 
hozzá a divízióvezető.

Ê P. a. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

MODeRn PARKOLó 
A sPORTCenTRUMBAn

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.hetivalasz.hu
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� a megújuló energia 
használatával nem-
csak a környezet-

szennyezés mérsékelhe-
tő, hanem a háztartások 
rezsiköltsége is.

A megújuló energiaforrások 
környezetszennyező hatása lé-
nyegesen kisebb, mint a fosszilis 
energiahordozóké. Felhaszná-
lásuk mérsékli a klímaváltozást 
okozó üvegházhatású gázok ki-
bocsátását, a levegőszennyezést; 
a hulladék, a szennyvíziszap 
energetikai hasznosításával 
csökken a környezetterhelés. 
A megújuló energiák növekvő 
hasznosítása hosszabb távon 
hozzájárul az ország energia-
import-függőségének az enyhí-
téséhez is. A megújuló energia 
előállításához kapcsolódó, új, 
korszerű technológiákat alkal-
mazó beruházások új munkahe-
lyeket hoznak létre. 

a LegismerteBB 
megújuLó 
energiaforrásoK 
A szélenergia az egyik leggyor-
sabban fejlődő megújuló ener-
giaforrás. A szél segítségével 
termelt energia mennyisége évi 
20%-kal növekszik, s ez az ener-
giaforrás rendkívül népszerű 
európában és az egyesült Álla-
mokban.

A vízenergia nem szennyezi 
a környezetet, és szén-dioxidot 
sem termel. A világ vízerőműve-
inek összteljesítménye mintegy 
715 000 MW, a Föld elektromos 
összteljesítményének 19%-a. 

A napenergia a Földet érő 
napsugárzásból kinyerhető 
energia. Használata történhet 
aktív módon, naperőművel 
vagy napelemmel, illetve pasz-
szív módon, például az épületek 
tájolásával, amelynek segítsé-
gével hőmegtakarítás érhető el. 
Lakossági hasznosítás: napkol-
lektor, napelem

A biomassza az energetika-
ilag hasznosítható növények, 
termések, melléktermékek, 
növényi és állati hulladékok 
felhasználásával keletkezik. La-
kossági hasznosítás: biobrikett 
vagy pellet használata

A geotermikus energia a 
Föld belső hőjéből származó 
energia. A Föld belsejében le-
felé haladva kilométerenként 
átlagosan 30 °C-kal emelkedik 
a hőmérséklet. A geotermikus 
energia korlátlan és folytonos 
energianyereséget jelent. Ki-
termelése viszonylag olcsó, a 
levegőt nem szennyezi. Lakos-

sági hasznosítás: hőszivattyús 
fűtés

tisztáBB energia 
A Budapesti Corvinus egyetem 
2013-ban felmérte a megújuló 
energiatechnológiák társadalmi 
elfogadottságát. 

A magyar energiapiac egyik 
legnagyobb kihívása a megújuló 

energiákba való beruházási haj-
landóság növelése. Amellett, hogy 
tisztább energiához juthatunk, 
vagyis kevésbé terheljük a környe-
zetünket, ez egyre jobb befektetési 
lehetőséget is jelent. 

A hazai háztartásokra egyelőre 
nem jellemző a megújuló energia-
források hasznosítása. A felmérés-
ben részt vevő 1012 háztartásból 

mindössze 3 rendelkezik napkol-
lektorral, 4 használ fapelletet, 1 
háztartás hőszivattyút, 3 egyéb 
megoldásokat (mezőgazdasági 
hulladék égetése, kerti vízmelegí-
tő és naphőtároló). A háztartások 
hajlandósága a megújulóenergia-
technológia beszerzésére elég ala-
csony, a megkérdezettek 3%-a ter-
vezi napelem, illetve napkollektor, 

1%-a hőszivattyú beszerzését, és 
2–4% tervezi fapellet, illetve tűzi-
fa használatát. 50%-uk egyáltalán 
nem szándékozik semmilyen be-
ruházásba belefogni, 40%-uk még 
nem gondolkozott a technológia 
beszerzésén.

A kutatásból kiderül, hogy a 
megkérdezetteknek sok informá-
ciójuk van a zöld energia haszná-

latának hatásáról: 66% a klíma-
védelmet elősegítő hatást emelte 
ki, 50% az energiaellátás bizton-
ságának növekedését említette, 
45% fontosnak tartja, hogy a saját 
házában képes előállítani az ener-
giát. Az otthoni energiatermelés 
fontossága kedvező hír, mert szá-
mottevően növelheti a napelemek 
elterjedését. A megújulóenergia-
beruházások elterjedését nehezíti 
a beruházások nagy pénzügyi ter-
he, az aránylag hosszú megtérülési 
idő és a hitel felvételének szüksé-
gessége. 

A megújuló energiára váltást 
legtöbben saját beruházás kere-
tében valósítanák meg, mások az 
energiaszolgáltatónál fizetnének 
érte, viszont jelentős azoknak a 
száma, akik nem vállalnák a zöld 
energiára váltást, vagy nem fog-
lalkoznak a kérdéssel. A szolgál-
tatótól beszerzett zöld energiáért 
a válaszadók csaknem fele volna 
hajlandó 5%-os árprémiumot fi-
zetni, ennél magasabbat csak ke-
vesen fizetnének, 34% pedig egy-
általán nem fizetne többet.

A legelterjedtebb otthoni 
megújulóenergia-beruházás a 
napelem használata, amelynek 
vásárlásakor az ár a legfontosabb 
tényező. A hitelfelvétel lehetősége 
komoly motiváció, hiszen a be-
ruházás középtávon megtérül, az 
energiamegtakarításból fedezhető 
a hitel törlesztése. 

Az utóbbi években tapasztal-
ható, hogy a napelemek árának 
csökkenése és a hálózatba történő 
visszatáplálásból származó bevétel 
révén folyamatosan rövidül a be-
fektetések megtérülési ideje. egy 
1–1,5 millió forintos beruházásnál 
jelenleg mintegy 10 éves megtérü-
lési idővel lehet számolni.

A projekt a South East Europe 
Programban az Európai Unió és 
Magyarország társfinanszírozásá-
val valósul meg.

ne hagyjuk elszökni 
az energiát!
A napkollektor egy család melegvíz-fogyasztásának akár 60 százalékát is fedezi

a szélenergia az egyik leggyorsabban fejlődő megújuló energiaforrás
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RendeleTeK
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással alkotta meg 
8/2014. (V. 15.) sz. önkormány-
zati rendeletét a 2013. évi zár-
számadásról.
A testület 13 igen szavazattal, 3 
ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy a 2014. évi költségvetési 
rendelet módosítása során gon-
doskodjon a pénzmaradvány 
előirányzatosításáról.
p 2. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
hozta meg a 10/2014. (V.23.) 
sz. rendeletet az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról. 
p 3. A testület 19 igen szavazat-
tal egybehangzóan alkotta meg 
a 11/2014. (V. 23.) sz. önkor-
mányzati rendeletet a 2014. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről.
p 4. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
3 tartózkodásssal fogadta el a 
9/2014. (V. 15.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2014. évi költség-
vetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) 
rendelet módosításáról.
p 5. A testület 17 igen szava-
zattal egyöntetűen hozta meg 
12/2014. (V. 23.) sz. rendeletét a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
parkolási rendjéről és a parko-
lóhelyek megváltásáról szóló 
44/2007. (XII. 21.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.
p 6. A testület 13 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással hagy-
ta jóvá a 13/2014. (V. 23.) sz. 
rendeletet a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról.  

haTáRozaToK
p 7. A testület, tulajdono-
si jogkörében eljárva, 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással fogadta el 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. 2013. évi beszá-
molóját – a 2013. december 31-i 
fordulónapra elkészített mérleg-
ben az eszközök és a források 
egyező végösszege
1 904 166 000 forint, a mérleg 
szerinti eredmény 7 692 000 fo-
rint –, valamint az éves beszá-
molóhoz tartozó üzleti jelentést, 
s felkérte a társaság vezérigazga-
tóját, hogy a beszámolót helyez-
ze letétbe és intézkedjen a köz-
zétételéről.
A képviselő-testület, tulajdo-
nosi jogkörében eljárva, 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadta a 
Városgazda Zrt. 2014. évi üzleti 
tervét.
A testület, alapítói jogkörében 
eljárva, 14 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy a 
Városgazda Zrt. a polgári tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerint működik to-
vább.
A képviselő-testület, alapítói 
jogkörében eljárva, 14 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással  határozott 
arról, hogy a Városgazda Zrt. 
könyvvizsgálójává a TM Audit 
Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (1012 
Budapest, Márvány u. 16.; cég-
jegyzékszám: 01-09-673670, 
kamarai engedélyszám: 001370, 
a könyvvizsgálat elvégzésé-
ért személyében felelős: Jankó 
Zoltán, kamarai engedélyének 
száma: 005159) választja 2014. 
június 1-jétől 2016. május 31-ig, 
3,1 millió forint + áfa/év díjazás 
ellenében.
A testület, alapítói jogkörében 

eljárva, 14 igen szavazattal, 5 el-
lenszavazattal és 1 tartózkodás-
sal döntött arról, hogy a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. létesítő okiratát 2014. má-
jus 15-i hatállyal akként mó-
dosítja, hogy az igazgatóság és 
a felügyelőbizottság tagjainak 
megbízatása határozatlan idő-
tartamú.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy ha-
tározott, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
jelenlegi igazgatósági tagjainak 
– Werner Péter, Banyár László, 
dr. nemeskéri Kutlán endre és 
sonnewend László – megbíza-
tását határozatlan időtartamúra 
módosítja.  
A testület 14 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással döntött úgy, hogy 
a Városgazda Zrt. jelenlegi 
felügyelőbizottsági tagjainak 
– Fábián Rudolf, nagy Balázs, 
somlai Róbertné, szabó Zoltán 
Tibor, Kardos gábor és Tóth 
Kálmán – megbízatását határo-
zatlan időtartamúra módosítja.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Városgazda Zrt. létesítő 
okiratát 2014. május 15-i hatály-
lyal az előterjesztés melléklete 
szerint módosítja.
A testület 14 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy az alapítói hatá-
rozatokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapszabályt aláírja és a 
változást a cégbíróságnak beje-
lentse.
p 8. A képviselő-testület, tu-
lajdonosi jogkörében eljárva, 19 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással elfogadta a sport és Ifjú-
sági szálló Közhasznú nonprofit 
Kft. 2013. évi beszámolóját – a 
2013. december 31-i forduló-
napra elkészített mérlegben az 
eszközök és a források egyező 
végösszege 10 974 000 forint, a 
mérleg szerinti eredmény –11 
685 000 forint –, és felkérte a 
társaság ügyvezetőjét, hogy in-
tézkedjen a beszámoló letétbe 
helyezéséről és közzétételéről.
A testület, alapítói jogkörében 
eljárva, 19 igen szavazattal és 1 
tartózkodással határozott arról, 
hogy a sport és Ifjúsági szálló 
Közhasznú nonprofit Kft. 2014. 
május 15-től nem működik köz-
hasznú szervezetként, s ezzel egy 
időben a társaság cégnevét sport 
és Ifjúsági szálló nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaságra, 
rövidített elnevezését sport és 
Ifjúsági szálló Kft-re módosítot-
ta.
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a sport és Ifjúsági 
szálló nonprofit Kft. a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény szerint működik to-
vább.
A testület 19 igen szavazattal és 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a sport és Ifjúsági szál-
ló nonprofit Kft. törzstőkéjét 
3 millió forintra leszállítja. Az 
alapító önkormányzat törzsbe-
tétje 3 millió forint. A törzstőke 
leszállításának indoka a veszte-
ségek rendezése.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
határozott arról, hogy a sport 
és Ifjúsági szálló nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízatása ha-
tározatlan időtartamra szól, és 
ezzel együtt a jelenlegi ügyveze-
tő – Péntek Tamás – megbízatá-
sának időtartamát határozatlan 
időtartamúra módosította.
A testület 19 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a sport és If-
júsági szálló nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak 
megbízatása határozatlan idő-

tartamra szól, és ezzel együtt a 
jelenlegi felügyelőbizottsági ta-
gok – somlai Róbertné, Kardos 
gábor és Ábrányi Béla – meg-
bízatását határozatlan időtarta-
múra módosította. 
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
határozott arról, hogy a sport 
és Ifjúsági szálló nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójává a TM Au-
dit Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t 
(székhely: 1012 Márvány u. 16.; 
cégjegyzékszám: 01-09-673670, 
kamarai engedélyszám: 001370. 
A könyvvizsgálat elvégzéséért 
felelős Jankó Zoltán, kamarai 
engedélyének száma: 005159) 
választja 2014. június 1-jétől 
2016. május 31-ig. A könyvvizs-
gáló díjazása 200 ezer forint + 
áfa/év.
A testület 19 igen szavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a sport és Ifjúsági szálló 
nonprofit Kft. alapító okiratát 
2014. május 15-i hatállyal az 
előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal módosítja.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az alapító okirat módosí-
tását és a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okira-
tot aláírja és a változást a cégbí-
róságnak bejelentse.
p 9. A testület, alapítói jog-
körében eljárva, 14 igen szava-
zattal és 6 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az M18 Műszaki 
Üzemeltető és Karbantartó Kft. 
„végelszámolás alatt” 2013. ja-
nuár 1-jétől kezdődő üzleti évé-
ről készült, számviteli törvény 
szerinti beszámolóját – a 2013. 
december 31-i fordulónapra el-
készített mérlegben az eszközök 
és a források egyező végösszege 
5 806 000 forint, a mérleg sze-
rinti eredmény –703 ezer forint 
– elfogadja, és felkérte a társaság 
ügyvezetőjét a beszámoló letétbe 
helyezéséhez és közzétételéhez 
szükséges intézkedésekre. 
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
határozott úgy, hogy az M18 
Műszaki Üzemeltető és Karban-
tartó Korlátolt Kft. „v. a.” vég-
elszámolója által jóváhagyásra 
előterjesztett adóbevallásokat, a 
végelszámolás utolsó üzleti évé-
ről készült, számviteli törvény 
szerinti beszámolót (a 2014. áp-
rilis 16-i fordulónapra elkészí-
tett mérlegben az eszközök és 
a források egyező végösszege 3 
678 000 forint, a mérleg szerinti 
eredmény 
2 090 000 forint), a zárójelentést 
és a vagyonfelosztási javaslatot 
az előterjesztés mellékletét ké-
pező tartalommal jóváhagyja, 
azzal, hogy a társaságnak 3 673 
307 forint felosztható vagyona 
maradt fenn.
A testület 14 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással elfogadta az 
M18 Kft. „v. a.” társasággal kö-
tendő engedményezési szerző-
dést az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal, és felhatal-
mazta polgármestert a szerződés 
aláírására.
A képviselő-testület 14 igen sza-

vazattal és 6 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az M18 Kft. „v. a.” 
felosztható vagyonát a végleszá-
moló a cég törlésére vonatkozó 
végzés kézhezvételét követő 30 
napon belül köteles  kiadni az 
alapítónak.
A testület 14 igen szavazattal és 
6 tartózkodással úgy határozott, 
hogy az M18 Kft. „v. a.” végelszá-
molóját, Banyár Lászlót felmenti 
e tisztsége alól, oly módon, hogy 
a cégbíróságnak haladéktalanul 
köteles bejelenteni a végelszá-
molás befejezését és kérni a tár-
saság törlését a cégjegyzékből. A 
végelszámoló köteles továbbá a 
jogszabályokban meghatározott 
határidőn belül intézkedni az 
adóbevallások benyújtásáról, a 
beszámoló közzétételéről, a tár-
saság iratanyagainak átadásáról 
és a felosztható vagyon kiadá-
sáról.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással azt 
a döntést hozta, hogy az M18 
Kft. „v. a.” iratainak megőrzésé-
ről a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. (1181 Budapest, 
Üllői út 423.) köteles gondos-
kodni.
p 10. A testület, tulajdonosi 
jogkörében eljárva, 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. soron következő taggyűlé-
sén az önkormányzat  megha-
talmazottjaként járjon el.
A képviselők 20 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy a kft. 
soron következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa a 2013. 
évi beszámoló (572 390 000 fo-
rint végösszeggel és 11 677 000 
forint – nyereség – mérleg sze-
rinti eredménnyel), a független 
könyvvizsgálói, a közhasznúsági 
és az üzleti jelentés elfogadását. 
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen felhatalmazta a 
polgármestert, hogy szavaza-
tával támogassa a kft. 2014. évi 
üzleti tervének elfogadását.
p 11. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással elfogadta Budapest Terü-
letfejlesztési Koncepcióját.
p 12. A testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy a BRFK XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságnak 
2014. június 1-jétől december 
31-ig bruttó 83 056 048 forin-
tot biztosít térfigyelő kamerák 
üzemeltetésére, túlszolgálat fi-
nanszírozására és állampolgári 
kapcsolattartásra, és egyben fel-
kérte a polgármestert az összeg 
betervezésére az önkormányzat 
2014. évi költségvetésébe.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan felkérte 
a polgármestert, hogy írja alá a 
szerződésmódosítást a BRFK 
XVIII. kerületi Rendőrkapitány-
sággal a 2014. június 1-jétől de-
cember 31-ig terjedő időszakban 
a térfigyelő kamerák üzemelte-
tésére, a túlszolgálat finanszíro-
zására és az állampolgári kap-
csolattartásra vonatkozóan. 

p 13. A testület – figyelembe 
véve a testületi, ügyrendi és ko-
ordinációs bizottság javaslatát 
– 20 igen szavazattal egyetértett 
az önkormányzattal együttmű-
ködési megállapodással rendel-
kező egyéb civil szervezeteknek 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
tében szereplő támogatásával. 
A képviselők egyöntetűen úgy 
döntöttek, hogy a szervezetek 
támogatására meghatározott 
összeget az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint osztják fel, és 
felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási szerződések aláírá-
sára.
p 14. A képviselő-testület, tu-
lajdonosi jogkörében eljárva, 
20 igen szavazattal egyhangú-
lag felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. soron következő 
taggyűlésén az önkormányzat 
meghatalmazottjaként járjon el.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy szava-
zatával támogassa a kft. módo-
sított társasági szerződésének az 
elfogadását.
p 15. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy testvérvárosi 
megállapodást köt a felvidéki 
szepsi várossal a mellékletben 
foglalt megállapodás szerint, 
egyben felhatalmazta a polgár-
mestert a megállapodás aláírá-
sára.
p 16. A testület 19 igen szava-
zattal egyöntetűen határozott 
arról, hogy aláírja a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat között a köz-
terület-felügyeleti feladatok át-
adás-átvétele, ellátása tárgyában 
2001. február 8-án kötött, 2006. 
augusztus 27-én módosított 
megállapodás megszüntetéséről 
szóló megállapodást, valamint 
az előterjesztés mellékletét ké-
pező, közterület-felügyeleti fel-
adatok átadás-átvételéről szóló 
megállapodást, egyben felkérte 
a polgármestert és a jegyzőt a 
megállapodások aláírására. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert az előterjesztés mellékle-
tét képező, a közterület-felügye-
leti feladatok átadás-átvételével 
kapcsolatos megállapodás II. 
fejezetének 2. pontja szerint 
szükséges rendeletmódosítás 
előkészítésére. 
p 17. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a Budapest Főváros 
Önkormányzata által meghirde-
tett „Közterületek komplex meg-
újítása” pályázati felhívás alap-
ján a Kossuth Lajos tér (155422 
hrsz.) közösségi célú komplex 
megújítására vonatkozó beruhá-
zási alapokmányt bruttó 190 370 
209 forint beruházási összeggel.
p 18. A testület 19 igen szava-
zattal egyetértésben úgy dön-
tött, hogy nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által meghirdetett 
KeOP-2012-5.5.0/B pályázati 
felhívás alapján a 159264/5 hrsz. 
alatt nyilvántartott (Fülek u. 4.) 

nyitnikék óvoda energetikai fej-
lesztésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt jóváhagyja brut-
tó 60 124 624 forint beruházási 
összeggel, amennyiben az önerő 
növelésére döntéshozói jogosult-
sággal rendelkező hozzájárul az 
önerő növeléséhez.
p 19. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
határozott arról, hogy a nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által meg-
hirdetett KeOP-2012-5.5.0/A pá-
lyázati felhívás alapján a 148113 
hrsz. alatt nyilvántartott (Brassó 
u. 1.)
Brassó Utcai Általános Iskola 
energetikai fejlesztésére vonat-
kozó beruházási alapokmányt 
jóváhagyja bruttó 83 851 743 
forint beruházási összeggel, 
amennyiben az önerő növelé-
sére döntéshozói jogosultsággal 
rendelkező hozzájárul az önerő 
növeléséhez.
p 20. A testület 15 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
úgy döntött, hogy elfogadja a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatnak az előter-
jesztés mellékletét képező 2014–
2018. évi települési környezetvé-
delmi programját.
p 21. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy az állami 
támogatás elnyerése alapján a 
Havanna garzonháznak (Barta 
Lajos u. 1., hrsz.: 151159/26) a 
Zöld Beruházási Rendszer Pa-
nel II. program keretében meg-
valósuló társasházi energetikai 
korszerűsítéséhez 35 921 820 
forint vissza nem térítendő ön-
kormányzati támogatást nyújt. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és a 
támogatási szerződés aláírására.
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy 
az állami támogatás elnyerése 
alapján a gloriett 1012 társas-
háznak (Benedekfalva u. 9–15., 
sina simon sétány  2., Tövishát 
u. 1–11., hrsz.:.151228/67) a Zöld 
Beruházási Rendszer Panel II. 
program keretében megvalósuló 
társasházi energetikai korszerű-
sítéséhez 65 millió forint vissza 
nem térítendő önkormányzati 
támogatást nyújt. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre és a támogatási szer-
ződés aláírására.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy az állami támoga-
tás elnyerése alapján a gloriett 
1013 társasháznak (goroszló u. 
8., Margó Tivadar u. 160–164., 
sina simon sétány 7., hrsz.: 
151228/65) a Zöld Beruházási 
Rendszer Panel II. program ke-
retében megvalósuló társasházi 
energetikai korszerűsítéséhez 
32 710 330 forint vissza nem té-
rítendő önkormányzati támoga-
tást nyújt. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre 
és a támogatási szerződés alá-
írására.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag döntött arról, hogy 
az állami támogatás elnyerése 
alapján az Igaz u. 2. sz. Társas-
háznak (hrsz.: 150259/99), Igaz 
u. 4. sz. Társasháznak (hrsz.: 
150259/100), Igaz u. 6. sz. Tár-
sasháznak (hrsz.: 150259/101),  
Igaz u. 8. sz. Társasháznak 
(hrsz.: 150259/102) a Zöld Be-
ruházási Rendszer Panel II. 
program keretében megvalósuló 
társasházi energetikai korszerű-
sítéséhez (homlokzati hőszigete-
lés, külső nyílászárók cseréje) 9,5 
millió forint (azaz lakásonként 
500 ezer forint) önkormányzati 
támogatást nyújt. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre és a támogatási szer-
ződés aláírására.

támogatás a rendőrségnek
 Több mint 80 millió forint a közbiztonságra 

p Új, az eddigi-
eknél is hatéko-
nyabb járőrszol-
gálat jön létre 
azáltal, hogy a 
képviselő-tes-
tület megsza-
vazta a kerületi 
rendőrkapitány-
ság számára a 
következő egy 
évre a támoga-
tást
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9 Az önkormányzat képviselő-testületének május 15-i ülésén született rendeletek, határozatok Közélet

épülhet a Baross utcai körForgalom
Indulhat a Kandó Téri Általános Iskola fejlesztése

p 22. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) sz. rendelet 30. § (6) bek. 
c) pontja alapján elfogadja a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat és a Projekt18 
Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződés módosítását, amely sze-
rint a szerződés 1. sz. mellékle-
te helyébe az előterjesztés 3. sz. 
melléklete kerül, a haszonbérleti 
díj mértéke pedig 2014. június 
1-jétől évi 130 208 000 forintra 
változik. A képviselő-testület 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szerződés 
módosításához szükséges intéz-
kedéseket, és felhatalmazta őt a 
dokumentum aláírására.
A testület az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V. 31.) számú 
rendelet 20. § (1) és (2) bekez-
dése alapján 20 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy 
felhatalmazza a Projekt18 Kft.-t 
arra, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában és – az önkormány-
zat és a Projekt18 Kft. által aláírt 
haszonbérleti szerződés alapján 
–  a Projekt 18 Kft. hasznosí-
tásában álló Üllői út 286. fszt. 
10. (152441 hrsz., 41 nm), Üllői 
út 286. fszt. 11. (152441 hrsz., 
45 nm) és Üllői út 475. fszt. 5. 
(150787/A/5 hrsz, 29 nm) alatti 
helyiségeket a Budapest Főváros 
Önkormányzata megbízásából 
a Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány által kiíran-
dó „Rögtön jövök” pályázatnak 
megfelelő célra, annak kereté-
ben hasznosítsa. A végleges pá-
lyázati kiírás megjelenését kö-
vetően a Projekt18 Kft. köteles 
ellenőrizni, hogy a pályázat 
nyerteseivel aláírandó bérleti 
szerződés összhangban van-e a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény és az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) sz. önkormányzati rendelet 
rendelkezéseivel. A testület fel-
hatalmazta a Projekt18. Kft-t, 
hogy a pályázat nyerteseivel a 
pályázati kiírásnak megfelelő 
feltételekkel bérleti szerződést 
kössön, valamint felkérte a pol-
gármestert, hogy a döntésről tá-
jékoztassa a Projekt18 Kft-t.
p 23. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal úgy határozott, 
hogy tulajdonosi hozzájárulását 
adja Budapest Főváros Önkor-
mányzatának a 150394 és 150261 
hrsz-on nyilvántartott (a Margó 
Tivadar utca és a Baross utca ke-
reszteződése), a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, 
8389 nm és 27 808 nm alapte-
rületű kivett közterület körfor-
galmú csomóponttá építéséhez 
saját költségen, az előterjesztés 
3–10. sz. mellékletét képező, a 
Közlekedés Fővárosi Tervező 
Iroda Kft. generáltervező által 
készíttetett  tervdokumentációk 
szerint. A képviselők felkérték 
a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására. 
p 24. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag jóváhagyta 
a Kandó Téri Általános Isko-
la számára külön telephelyen, 
a Kandó téren lévő épület 
(145688/2 hrsz.) átalakításával 
tanulás-módszertani központ 
kialakítására vonatkozó beruhá-
zás alapokmányát bruttó 62 198 
580 forint beruházási összeggel, 
amennyiben az érintett ingat-
lan megvásárlásával kapcsolatos 
adásvételi szerződést a hatás-
körrel rendelkező bizottság jó-
váhagyja. 
Az önkormányzat a beruházás 
megvalósításához szükséges 30 
millió forint többletösszeget a 

2014. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére biztosítja.
p 25. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy – az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló többször 
módosított 15/2013. (V. 31.) sz. 
rendelet 19 § (1) bekezdés c) 
pontja alapján – 2014. június 
1-jétől tíz évre térítésmentes 
használatba adja a Budapesti 
Tigrisek se-nek (Csontváry u. 
13./57.) a 151126/A/132 hrsz-on 
nyilvántartott, az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában 
álló Havanna u. 3. alatti, 135 nm 
alapterületű helyiséget a sport 
és szabadidősport támogatásá-
ra, amennyiben a sportegyesü-
let együttműködési megállapo-
dást köt az önkormányzattal a 
XVIII. kerületben élő gyerekek 
sportolásának elősegítésére.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy az együttmű-
ködési megállapodás – amely-
ben rögzítik a sportolni vágyó 
gyerekek pályáztatására és kivá-
lasztására vonatkozó szabályo-
kat is – véglegesítését követően 
készíttessen előterjesztést dön-
téshozatalra az oktatási, közmű-
velődési, sport és ifjúsági bizott-
ságnak. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert a mellékelt haszonkölcsön-
szerződés aláírására.
p 26. A testület 19 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy határo-
zott: az önkormányzat hozzájá-
rul ahhoz, hogy a Hétszínvirág 
óvodáért egyesület a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat tulajdonában 
álló, Halomi út 113/A alatti in-
gatlant (145446 hrsz) székhely-
ként – a székhelyként történő 
használat mértékéig – ingyene-
sen, szívességi használat jogcí-
mén használhassa és ezt a tényt 
bírósági nyilvántartásba vetesse. 
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az ön-
kormányzat és a Hétszínvirág 
óvodáért egyesület között kö-
tendő, az előterjesztés mellék-
letét képező együttműködési 
megállapodás aláírására.
p 27. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadta a 2013. évi gyermekjólé-
ti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló értékelést.
p 28. A testület 15 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
úgy döntött, hogy elfogadja 
és jóváhagyja a Budapest Fő-
város Önkormányzata és a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat között a Buda-
pest Komplex Integrált szenny-
vízelvezetése (BKIsZ) projekt 
kapcsán érintett utcák felújítá-
sáról 2013. december 17-én lét-
rejött megállapodás módosítását 
az előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerint. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az 
előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező tervezet szerint készült 
okirat aláírására.
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
elfogadta és jóváhagyta a Buda-
pest Főváros Önkormányzata és 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat között a BKIsZ 
projekt által érintett utcák fel-
újításának finanszírozása kap-
csán megkötendő fizetési meg-
állapodást az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint. A képviselők 
felhatalmazták a polgármestert 
az okirat aláírására.
p 29. A testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy – a Magyar 
Labdarúgó szövetség (MLsZ) 
„TAO-program 2014/15” című 
felhívására beadott pályázat 
alapján – a 2015. évi költségvetés 
terhére 3 618 357 forint támoga-
tást nyújt az 1908 szentlőrinci 
Atlétikai Klub Öregfiúk Köz-

hasznú sport egyesületnek a 
műfüves pályakarbantartó gép 
vásárlásához szükséges önrész-
hez. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási és együttműködési 
szerződés aláírására az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan ha-
tározott arról, hogy az MLsZ 
„TAO-program 2014/15” című 
felhívására beadott pályázat 
alapján a Táncsics Mihály u. 
53. alatti ingatlanon (141980 
hrsz.) lévő élőfüves pálya vilá-
gításrendszerének felújítására 
a Pestszentimrei sportkörnek 
746 894 forint támogatást ad 
a szükséges önrészhez a 2015. 
évi költségvetés terhére. A tes-
tület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a támogatási és 
együttműködési szerződés alá-
írására az előterjesztés 2/a mel-
léklete szerinti tartalommal.
A testület 18 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy az MLsZ „TAO-program 
2014/15” című felhívására be-
adott pályázat alapján a 2015. 
évi költségvetés terhére 3 745 
992 forint támogatást nyújt a 
Pestszentimrei sportkörnek a 
fűnyíró traktor vásárlásához 
szükséges önrészhez. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási és 
együttműködési szerződés alá-
írására az előterjesztés 2/b mel-
léklete szerinti tartalommal.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy a Magyar Kézi-
labda szövetség „TAO-program 
2014/15” című felhívására be-
adott pályázat alapján a 2015. 
évi költségvetés terhére 5 891 
366 forint támogatást nyújt a 
PLeR-Budapestnek a Thököly 
úti sportszálló (155447/21 hrsz.) 
tetőfelújításához szükséges ön-
részhez. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert a támogatási és együttmű-
ködési szerződés aláírására az 
előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött arról, 
hogy a Magyar Kosárlabdázók 
Országos szövetségének „TAO-
program 2014/15” című felhí-
vására beadott pályázat alapján 
a 2015. évi költségvetés terhé-
re 2 425 316 forint támogatást 
nyújt a Vilmos endre sport-
centrum (nagyszalonta u. 25., 
hrsz. 156208) emeleti öltözőinek 
felújítására a Malév sC-nek a 
szükséges önrészhez. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
és együttműködési szerződés 
aláírására az előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyöntetűen úgy 
határozott, hogy a Magyar Vízi-
labda szövetség „TAO-program 
2014/15” című felhívására be-
adott pályázat alapján a 2015. 
évi költségvetés terhére 1 531 
115 forint támogatást nyújt az 
Angyalföldi sportiskola és Di-
áksport egyesületnek a Kastély-
dombi Uszoda (nemes u. 58., 
hrsz. 140482/4) öltözőinek és 
előterének felújításához szük-
séges önrészhez. A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a támogatási és 
együttműködési szerződés alá-
írására az előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
A testület 18 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadta a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat 1/1-ed tulajdo-
nában álló, Thököly út melletti, 
155447/21 hrsz-ú ingatlanon 40 
x 60 m-es műfüves pálya meg-
valósításáról az MLsZ-szel meg-
változott műszaki tartalommal 
kötendő együttműködési meg-

állapodást, az előterjesztés 6. sz. 
melléklete szerint, és felkérte a 
polgármestert a dokumentum 
aláírására.
p 30. A képviselő-testület zárt 
ülésen 18 igen szavazattal egyet-
értésben hozott határozatot a 
Kerékkötő utca 35. alatti ingat-
lan (56023/3 hrsz.) visszaadásá-
ról az eredeti tulajdonosoknak.
p 31. A testület zárt ülésen 9 
igen szavazattal és 7 tartózko-
dással hozott döntést a fellebbe-
zéssel megtámadott I. fokú helyi 
támogatási határozatokról. 
p 32. A képviselő-testület zárt 
ülésen 17 igen szavazattal egy-
hangúlag hozott határozatot a 
somogyi László szociális szol-
gálat intézményvezető- helyet-
tesének megbízásáról.
33. A testület zárt ülésen 17 sza-
vazattal egyetértésben döntött 

a szakmai kitüntetések adomá-
nyozásáról.
p 34.  A képviselő-testület zárt 
ülésen 11 igen szavazattal és 6 
tartózkodással elfogadta az éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést 
a 2013. évről. 
p 35. A testület 14 igen szava-
zattal és 6 tartózkodással hagy-
ta jóvá a Rákosmenti Mezei Őr-
szolgálatot Fenntartó Társulás 
2013. évi munkájáról szóló szak-
mai és pénzügyi beszámolót.
p 36. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással elfogadta a BRFK XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság 
2013. évi munkájáról szóló be-
számolót.
p 37. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag hagyta jóvá 
a Budapest Főváros Kormány-
hivatala Budapest X. kerületi 

népegészségügyi Intézete 2013. 
évi munkájáról szóló beszámo-
lót. 

InTeRPellácIóK, 
KÉRdÉSeK
A képviselő-testületi ülésre in-
terpelláció, kérdés nem érke-
zett.

TáJÉKozTaTó
A Fővárosi Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Dél-pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség XIX. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksága a 2013. 
évi munkájáról tartott beszá-
molót. 
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot. 

Figyelje postaládáját, hogy részt vehessen a felmérésben!

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara az Európai Unió által 
támogatott ún. SPOTLIGHT kutatás keretében kérdőíves felmérést végez.

Mi a felmérés célja?
A felmérés célja megállapítani, hogy az Ön lakóhelyének környékén milyen változtatások 
szükségesek annak érdekében, hogy Ön egészségesebben élhessen.

Kinek a részvételét kérjük?
Figyelje a postaládáját, s ha abban megtalálja a felmérésre való részvételre a felkérést, 
akkor számítunk arra, hogy a kérdőívet az Ön háztartásában élő egyik felnőtt személy 
kitölti. 

Ha Ön 18 éven felüli és kitölti a kérdőívet, 
akkor segíti a felmérés céljának teljesülését,

 részt vesz a felmérés végén megrendezett sorsoláson és
megnyerheti a 3 db, egyenként 66 000 Ft

értékű City kerékpár egyikét!

FIGYELJE POSTALÁDÁJÁT,
HOGY RÉSZT VEHESSEN A FELMÉRÉSBEN

ÉS NYERJEN EGY KERÉKPÁRT!

DEBRECENI EGYETEM
Népegészségügyi Kar
Megelőző Orvostani Intézet
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10 szabadidő Felhős időben is felhőtlen volt a gyermeknap a Bókay-kertben

jó volt gyermeknek 
lenni vasárnap! 

„Azért szeretem a gyereknapot, mert olyan, mintha szülinapom lenne”

csernai mariann    

– Azért szeretem a gyereknapot, mert olyan, 
mintha szülinapom lenne. Ilyenkor anya és apa 
csak velem foglalkozik, és délután két gombóc 
fagyit választhatok úgy is, hogy anya tudja, végül 
nem bírom majd megenni – mesélte komolyan 
egy copfos kislány.

A gyermeknap éppen arról szól, hogy a hét-
köznapi gondokat hátrahagyva a szülők is együtt 
élvezzék a gondtalan gyermekkort a kicsikkel, 
hiszen ők már tudják: az hamarabb elrepül, mint 
szeretnénk. 

mozgás, gyereKeK!
A változékony idő ellenére is vidáman telt május 25-
én a gyermeknap a Bókay-kertben. A szórakoztató 

programokért ezúttal sem kellett messzire menniük 
a kerületi családoknak, a Bókay-kert Fesztiválszín-
padán és a környékén ugyanis egész napos műsor és 
kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket. A 

kicsiket délelőtt gólyalábasok, bábjáték és színielő-
adás ejtette ámulatba, a nagyobbak pedig délután a 
Zabszalma zenekar és a Zanzibár együttes koncert-
jén vehettek részt. 

A küzdősport- és mazsorettbemutató a szóra-
koztatáson túl a sportolás nagyszerűségét is hang-
súlyozta.

– Fontosnak tartom a sportot a gyerekek éle-
tében, ezért nagyon örülök, amikor szórakoztató 
előadásokkal mutatják be a sportágakat. Ilyenkor a 
gyerekek is jobban kedvet kapnak a testmozgáshoz 
– mondta Kovács Bianka, aki kislányával érkezett a 
rendezvényre. 

vigyüK Haza!
A Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola bemutatójának 
jóvoltából igazi családi ebekkel ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. Míg a kicsik dögönyözték 
a nyaldosó és farokcsóváló házőrzőket, addig a 
szüleik megtudhatták, melyek a gyerekbarát faj-
ták, melyiket ajánlják a szakértők a kisgyerekek 
mellé. A választásban a taníthatóság, a játékosság, 
a mozgás- és helyigény bizonyult a legfontosabb 

szempontnak. Külsejét tekintve viszont a gyerme-
kek ítélete szerint mindegyik kutya cuki volt, és 
nehezen búcsúztak el tőlük a bemutató végén.

tűzoLtó LeszeL, 
s útHenger!
– Ha nagy leszek, doktor bácsi leszek, mint apu-
kám, és akkor meg tudom gyógyítani a Petit, 
amikor beteg, és nem jön oviba – mesélte egy 
kisfiú a mentőautóban lévő műszereket vizsgálva.  
A gyerekek körében most is a különböző foglal-
kozások járműveinek kipróbálása volt az egyik 
legnépszerűbb program. Felmásztak az autókba, 
vidáman kormányoztak és szirénáztak. 

Az idén azonban az életmentő autók mellett a 
Városgazda által használt munkagépekkel bővült 
a kipróbálható járművek repertoárja. A markoló- 
és a kotrógép, a kosaras autó és az úthenger egy-
ből a fiúk kedvence lett, habár az okozott nekik 
némi fejtörést, hogyan is hívhatják az ezekkel a 
gépekkel dolgozó embereket, hogy például ki is az 
az úthenger…

� sokszínű gyermeknapi fesztivállal várta a látogatókat május utolsó vasárnap-
ján a Bókay-kert. a változatos programok és a zenei felhozatal a legkiseb-
bektől a legidősebbekig mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott.

édes FAntáziA
az idősekért fiatalokért Közalapít-
vány szervezésében a kerületi diákok 
délelőtt édességkészítő versenyen 
mérhették össze az alkotótehetségü-
ket. a sütés nélkül, helyben elkészít-
hető finomságoknál a zsűri főként az 
ízélményt és a kreativitást értékelte. 
a nyalánkságokat a gyerekek a ver-
seny után elfogyaszthatták.
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� a közelgő tanévzá-
ró már jelzi: hama-
rosan elérkezik a 

nyári szünidő. az előző 
évekhez hasonlóan idén 
is számos program vár-
ja a vakációzó gyerme-
keket. az önkormányzat 
és több kerületi intéz-
mény ezúttal is sokféle 
tábort szervez a nyarat 
aktívan eltölteni szándé-
kozó gyerekek, fiatalok 
számára.

Kovács attila   

Lapunk lajstromba vette, hogy 
hol lehet a nyáron táborozni. A 
lista még tovább bővülhet, így 
érdemes rendszeresen ellátogat-
ni a kerület hivatalos portáljára 
(www.bp18.hu), ahol naprakész 
információkat találhatnak olva-
sóink.
– személyes tapasztalataim alap-
ján bizton állíthatom, hogy egy 
nyári tábor jelentősége túlmu-
tat önmagán – mondta Kucsák 
László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő. – A XVIII. ke-
rület számos lehetőséget kínál a 
családoknak, nem csupán az is-
kolai kereteken belül. Az önkor-
mányzat intézményei is hívják a 
gyerekeket kézműves táborokba, 
nyelvi és tánctáborokba, de aki 
egy kis izgalomra is vágyik, an-
nak számára a hagyományőrző 
tábor lehet remek választás. sze-
retném, ha minél több kerületi 
család élne a lehetőséggel, ezért 
is állt az önkormányzat az ügy 
mellé, és nyújtott pénzbeli tá-
mogatást a táborokat szervező 
intézményeknek.

Kondor BéLa 
Közösségi Ház
tűzzománCtáBor
Időpont: június 23–27. 
Vezeti: Török Ibolya szobrász-
művész.
Ékszerkészítés, tűzzománckép-
készítés 

ii. művészet A 
természetBen táBor 
A hortoBágyon
10–16 éves gyerekek részére
Időpont: július 7–11. 
Tervezett programok: madár-
megfigyelés, fotózás, képzőmű-

vészeti foglalkozás, kézműves-
ség, hangszerkészítés, néptánc, 
versmondás, előadó-művészet 
További információ: Ravasz 
Balázs, 06-70-512-0081 
Angol nyelvi táBor
Időpont: június 23–27. 
Vezeti: Tamás Éva
További információ:
06-30-417-9956

ArtistAtAnodA
Időpont: július 7–11.
Az érdeklődő és tehetséges gye-
rekek a Dittmár artistadinasz-
tia tagjainak segítségével meg-
tanulhatnak tányért forgatni, 
hulahopp-karikázni, trambuli-
nozni, zsonglőrködni és külön-
féle bűvészmutatványokat sajá-
títhatnak el.
A tábort a Dittmár artistadi-
nasztia tagjai – Irina és Lajos – 
vezetik.

sminKtáBor
Időpont: július 14–18.
egészséges és szép bőr, avagy 
hogyan és mikor sminkeljünk? 
sminkfoglalkozásokon lehet el-
sajátítani a különféle fogásokat 
a bőrápolástól a professzionális 
make-up készítéséig, egyénre 
szabottan is, például állásin-
terjúhoz, randevúhoz vagy esti 
szórakozáshoz.
Vezeti: Császár-Bíró Lilla

PótvizsgárA és 
isKolárA előKészítő 
FoglAlKozás
Időpont: július 28-tól augusztus 
15-ig
A tantárgyak a felmerülő 
igények és a jelentkezők száma 
szerint alakulnak.

KönyvKötő táBor
Időpont: augusztus 4–8.
Az érdeklődők megismerked-
hetnek a papírmerítésnek, a 
füzetlapok, kisebb könyvek 
készítésének a fortélyaival, a 
könyvdíszítéssel.
Vezeti: novokrescsenszkov Tamás

KeréKPáros nyári 
táBor
Időpont: augusztus 25–29.
„szívügyünk a közlekedés”: 
a közvetlenül az iskolakezdés 
előtt tervezett egyhetes nyári 
napközis tábor célja a 6–14 éves 
általános iskolás gyerekek köz-
lekedésbiztonságra nevelése. A 
résztvevők elemeire szedve is-
merkedhetnek meg a kerékpár-

ral, és a Havanna-lakótelepen 
lévő parkolókban próbákon, 
akadályversenyeken fejleszthe-
tik az ügyességüket.
Közlekedésrendészeti szakembe-
rek segítségével KResZ-ismereti 
vetélkedők keretében tanulják 
meg a helyes gyalogos és kerék-
páros közlekedést.
A táborokba jelentkezni és to-
vábbi információt kérni az in-
tézmény elérhetőségein (Kondor 
Béla sétány 8. Telefon: 291-6564) 
lehet.

rózsa 
műveLődési Ház
KAlAndos Kézműves 
nAPKözis táBor 
Időpont: június 23–27.
Délelőtt felfedezőúton leszünk 
(Merzse-mocsár, meteorológiai 
állomás, helytörténeti gyűjte-
mény, Bálint Ágnes emlékház), 
délután kézműveskedünk!
Részvételi díj: 13 500 Ft

APró KezeK – nAPKözis 
táBor 
Időpont: június 30-tól július 4-ig 
Délelőtt: fonalcsodák – a kézi-
munka rejtelmei (kötés, hor-
golás) Klotz Judittal Délután: 
kézműves foglalkozások (bati-
kolás, gyöngyfűzés, kavicsfestés, 
dekupázs) és szabadidős játékok
Részvételi díj: 15 000 Ft

tánCtáBor nAPKözis 
Jelleggel
Időpont: július 7–11.
Zenés és táncos foglalkozások 
a new Dance World Tánciskola 
oktatóinak vezetésével
Részvételi díj: szervezés alatt

őrségi 
hAgyományőrző 
táBor 
A Xviii. Kerületi 
önKormányzAt 
támogAtásávAl
Időpont: július 14–19. 
Helyszín: szaknyér
Ízelítő a programokból: néptánc 
és népi gyermekjátékok, 
kézműves foglalkozások, 
kirándulás az Őrségi nemzeti 
Parkban, fürdés a Vadása-tóban, 
sportolási lehetőségek 
Részvételi díj: 27 000 Ft 

KreAtív művészeti 
nAPKözis táBor
Időpont: július 28-tól augusztus 
1-jéig

Délelőtt: játékos személyiség-
fejlesztő drámafoglalkozások 
Tósoki Anikó pedagógus, elő-
adóművész és mentálhigiénés 
szakember vezetésével 
Délután: kézműves foglalkozá-
sok (batikolás, gyöngyfűzés, ka-
vicsfestés, dekupázs) és szabad-
idős játékok
Részvételi díj: 16 500 Ft
A táborokba jelentkezni és to-
vábbi információt kérni az in-

tézmény elérhetőségein (Város-
ház utca 1–3. Telefon: 290-9498, 
291-2896) lehet.

piK Ház
KéPzőművésztáBor 
Időpont: 
június 16-tól 27-ig
9–13 óráig (igény szerint au-
gusztusban is!)
Részvételi díj: 
8000 Ft/hét, 13 000 Ft/két hét

KreAtív Kézműves 
táBor
Időpont: június 23-tól 27-ig 10–
13 óráig
Részvételi díj: 1800 Ft/nap, 8000 
Ft/5 nap
A táborokba jelentkezni és to-
vábbi információt kérni az in-
tézmény elérhetőségein 
(Vasút utca 48. 
Telefon: 291-9202, 
294-5971) lehet.

vakáció a táBorokBan
Töltsék értelmesen gyermekeink a nyári szünidőt!

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Két lábbal vagy két keréken
Pazar időjárásban jelentkezhettek az érdeklődők a május 1. téren felállított sá-
tornál a Pestszentlőrinci Kör különböző távjaira. A kerékpáros és gyalogos telje-
sítménytúra célba érkezőit órákkal később azonban már komoly felhőszakadás 
fogadta.

Az embert próbáló idő dacára 
kora délutántól egymás sarká-
ba érve tértek vissza a jobbára 
bőrig ázott versenyzők.

– Tavaly még kizárólag bi-
ciklivel lehetett indulni. Az 
idei újítás, a gyalogtúra hallat-
lanul népszerűnek bizonyult, 
csaknem százötvenen jelent-
keztek – tájékoztatott Kőszegi 
János önkormányzati képvise-
lő, a Pestszentlőrinci Kör egyik 
szervezője.

Láthatóan senkit nem za-
vart a májusi zápor. A sátor 
alá menekülő versenyzőket zsí-
ros kenyérrel, lila hagymával, 
nápolyival és természetesen 
ásványvízzel kínálták a rende-
zők.

– Kerékpárral körülbe-
lül nyolcvanan álltak rajt-
hoz – folytatta Kőszegi János. 

–Összesességében több mint 
kétszer annyi jelentkezőt re-
gisztrálhattunk, mint tavaly. 
Az külön örvendetes, hogy 
idén a kerületi lakosok közül is 
többen teljesítették a túrát.

Amíg a versenyzők falatoz-
tak, addig a szervezők pecséttel 
igazolták a teljesítményüket.

Szilágyi András először in-
dult a Pestszentlőrinci Körön.

– Mindig öröm új tájat meg-
ismerni – mondta –, s külön 
öröm új ismeretségeket kötni.

ezért is szokott András 
rendszeresen részt venni efféle 
túrákon. Most a 74 kilométeres 
távot tette meg. Hogy ponto-
san mennyi idő alatt, arra nem 
emlékezett, ugyanis közben 
meglátogatta az édesanyját 
ecseren.

– Ha nem ugrom be hoz-

zá, akkor megúszom az esőt – 
sommázta.

Akadt olyan versenyző, aki 
előző nap megjárta a Kinizsi 
százas teljesítménytúrát, amely 
nevének megfelelően 100 kilo-
méter hosszú erdei túra Békás-
megyertől a Pilisen át Tatáig. 
Majd néhány órányi alvás után, 
mintegy levezetésként jött a 
Pestszentlőrinci Körre.

Kutyájával ért célba egy 
sportos fiatal pár.

– ez ma már a második tú-
ránk – mondta Szalay Anita. – 
Reggel nyolc harminckor már 
megtettünk egy nyolc kilomé-
terest.

– Most pedig ezt a tizenket-
test – vette át a szót Únyi Péter.

nem lehetett megállni a kér-
dést: vajon gyalog jöttek át a 
városon?

– nem, kocsival. útközben 
felvettük a kutyát.

A két fiatal amúgy hosszabb 
túrákon szokott részt venni, de 
most ennyit engedett a labrador 
kutyusuk előrehaladott életko-
ra.

– eleinte nagyon nehezen 
tűrte a meleget, azonban az eső 
a lehető legjobbkor jött neki, 
utána minden pocsolyába bele-
hempergett, így bírta ki a célig.

Kőszegi Jánosék természe-
tesen már készülnek a jövő évi 
körre, s hogy azon még többen 
legyenek, nagyobb hírverést 
csapnak majd az iskolákban, 
mert egy ilyen teljesítménytúra 
igazi családi program.

Ê ditzendy
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HIrdEssEn lApunkBAn!
Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: 

varoskephirdetes@varosgazda18.hu

SZERETNÉ, HOGY 
NYÍLÁSZÁRÓI

KÖNNYEN ÉS JÓL 
MŰKÖDJENEK?

ABLAKSZERVIZ
Modern homlokzati, 

fa és műanyag
nyílászárók vasalat
javítása, karbantartása!

NÉZZE MEG!
www.nyilaszaro-javitas.hu

KultúRa Régóta várt fejlesztés valósult meg az Ady iskolában

– Az iskolai sportéletünk egykorú az Ady isko-
lával – mondta Bogárné Kováts Judit intézmény-
vezető, a pestszentimrei Ady endre Általános 
Iskola hagyományos, sport- és egészségnapi ren-
dezvényén. – Ilyenkor a tanulók nem csupán a 
szokásos sportversenyeken mérhetik össze a tu-
dásukat, hanem az ügyességi feladatok mellett 
játékos módon sajátíthatják el, hogy miképpen 
élhetnek egészségesen.

Az idén a sor- és váltóversenyek színhelye a 
tornaterem volt. A benti versenyszámok között 
szerepelt karikában futás és gurulós kocsin egy-
ensúlyozás is. A tantermekben a diákok kvízkér-
désekre felelhettek, fogorvosi totót tölthettek ki, 
vagy akár bekötött szemmel kóstolhattak tejter-
mékeket és gyümölcsöket. Az akadálypályát a 
felújított udvaron alakították ki, amelyet a tanu-
lók hamar birtokukba vettek.

A játszóudvart a kerületi önkormányzat és a 
gazdasági ellátó szolgálat (gesZ) támogatásá-
val újították fel. Az iskola az önkormányzat által 
adott 500 ezer forintos hozzájárulásból két, míg a 
gesZ által adott 800 ezer forintból három udvari 
játékot tudott beszerezni. A későbbiekben a szü-
lők a régi játékok lefestését és az udvar füvesítését 
is tervezik, hogy a gyerekek megfelelő környezet-
ben, hasznos mozgással és önfeledt játékkal tölt-
hessék a szabadidejüket.  

nem mellékes, hogy például a vár a mászást, 
a híd az egyensúlyérzéket fejleszti, azaz különféle 
agyi tevékenységeket serkentenek ezek az eszkö-
zök, ami jó hatással van azokra a gyerekekre is, 
akik a logopédiai osztályunkba járnak – mondta 
Balázs Erzsébet igazgatóhelyettes. 

Az igazgatóhelyettes hozzátette: a különböző 
típusú játékok – például a favonat vagy a mini 
mászófal – kihasználásának csak a gyerekek fan-
táziája szabhat határt, hiszen ezek az eszközök 
számos szerepjátékra adnak lehetőséget.

– Az iskolaotthonos rendszerű alsó tagozatban 
150 gyerek van, akiknek nagy a mozgásigényük, 
így őket, amikor csak lehet, kivisszük az udvarra. 
Mivel ott labdázásra nincs lehetőség, különösen 
nagy öröm számukra, hogy a néhány régi mellett 
új játékok is vannak. A tanárok pedig, a padok-
nak és az asztaloknak köszönhetően, jó időben 
kiscsoportos foglalkozásokat is tarthatnak az ud-
varon. 

Ê csernai-Puskás

JÁTÉKOs TesTMOZgÁs 
AZ úJ UDVAROn
régóta várt udvari fajátékokat vehettek birtokba az Ady endre általános iskola 
diákjai a május 29-én megtartott sportnapon. A kerületi önkormányzat segítsé-
gével beszerzett vár, favonat, fából készült mászóka és a többi hasonló játék az 
óraközi szünetekben való kikapcsolódáson kívül nagy szerepet kap a mozgásfej-
lesztésben is. 

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet alsós szak-
tanácsadói Mesefa címmel hirdettek pályázatot. 
ennek keretében a gyerekek az intézet honlapján 
természetről szóló meséket olvashattak, amelyek-
ből ötleteket, információkat meríthettek a készü-
lő alkotásaikhoz. Az 1–2. osztályos kisdiákoktól 
rajzot, a 3–4. osztályos tanulóktól természetről 
szóló mesét és illusztrációt vártak a pályázat ki-
írói. A gyerekek maguk mondták el a meséiket, 
amiket CD-n rögzíttek. 

A legtehetségesebb tanulók pályázatukért az 
elismerő oklevél mellé fákat, bokrokat, rózsát és 
egyéb dísznövényeket kaptak a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban megtartott díjkiosztó ünnepsé-
gen.  A gyerekek az iskolájuk udvarán vagy a csa-
ládi házuk kertjében ültethették el a „mesefákat”.

Az ünnepség keretében vehették át a Legszebb 

füzet pályázat nyertesei is az intézet munkatársa-
itól a díjakat. 

 – Az elsősök írás-, a másodikosok olvasás-, a 
harmadikosok környezetismeret-, a negyedikesek 
pedig matematikafüzetekkel pályázhattak – mondta 
Patakfalvi Attiláné, a XVIII. kerületi Pedagógiai In-
tézet szaktanácsadója, tehetséggondozási szakértő. 
– nem volt könnyű eldönteni, kié a legszebb, ezért 
különdíjakkal is jutalmaztuk a szép munkákat. 

A tehetséges kisiskolások munkáiból – a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az ön-
kormányzat támogatásával – a pedagógiai intézet 
gondozásában elkészülhet a Mesefa című kiadvány 
is. A Patakfalvi Attiláné által összeállított és szer-
kesztett könyvet a diákok és a felkészítő tanárok is 
megkapják. 

Ê fülep 

VALóDI MeseFÁT 
ÜLTeTTeK 
A legtehetségesebb kerületi meseíró, -mondó és -rajzoló gyerekek az elismerő ok-
levél mellé növényeket kaptak ajándékba, amiket maguk ültethettek el házuk kert-
jében vagy az iskolájuk udvarán, ráadásul hamarosan megjelenik pályamunkáikból 
a mesefa című könyv is. 

hirdetés

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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CSATORNA  
NYITÁSI AKCIÓ

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 vállaljuk.

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

Az akció időtartama:  2014. május 5. – 2014. augusztus 31.

ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON 
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY 
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

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 társaságunk pénztárában

10%
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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 Bádogos - tetőfedő munKáK, javításoK, Pala – cseréP javítás. 
vízvezetéKszerelés, fürdőszoBa felÚjításoK, Wc – tartály 
csere, csőcsere, ereszcsatorna cseréK. t.: 0620/391-5982, 607-
0722 referencia: HttP://joszaKi.Hu/KoczoH-zoltan-vizszerelo-
Badogos#erteKeles e-mail: KoczoHzolim66@gmail.com

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

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n 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 laKásfelÚjítás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő mun-
KáK! víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászáróK cseréje. tető-
tér BeéPítés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő HidaK megszünte-
tése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsítvány! BőveBB info: 
WWW.arcHiteKtimmo.Hu tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

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 csatorna BeKötéseK Készítése gyors Kivitelezéssel, ügy-
intézéssel, vízvezetéK szerelés,  javításoK, csaPszerelés, 
fürdőszoBa felÚjítás, csővezetéK cseréK, Wc tartály csere! 
t.: 0670/5111-800, 291-62-16

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 minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

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

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 elAdó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy 
280m2  luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 59.5 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

n Xviii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

n Bélatelepen 400m2-es telken felújítandó 70m2-es családi ház eladó! Irányár: 12,5 MFt. 
Tel.: 06-20-398-9657

őrégiség/műtárgy

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

n úJ szoBAlevegő TISZTÍTÓ ÁRON ALUL ELADÓ! (ALLERGIA, ASZTMA) 
Tel.: 706-3953

 meghívó

n 20 éves a liliomKert KatoliKus óvoda. juBileumi gála 
ünnePségünK 2014. jÚnius 14-én szomBaton 10-13 óráig lesz 
a rózsa művelődési HázBan. minden volt óvodásunKat és 
Hozzátartozóit szeretettel várjuK.

 állás
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben, 

elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz 
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; 
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

 KirándUlás
n A tájak-Korok-múzeumok egyesület  Bp. XVIII. ker. nyugdíjas klubja autóbuszos 

kirándulást szervez 2014.06.21-én Balatonfüredre, 07.19-én Etyek és Martonvásárra! 
Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Városgazda
  arróműhely

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

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

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
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– 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. Kondor Béla 
sétány 16. szám alatt

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. május 19. 9.00 - 16.00 óra
Pályázati eredmény hirdetése: 

2014. május 22. 16.00 óra
295-48-01/128 mellék

www.vagyon18.hu,
www.varosgazda18.hu

3. oldal

KITŰNŐ MUNKAHELYTEREMTŐ LEHETŐSÉG! 
Frekventált helyen lévő AUTÓ-WELLNESS 

bevezetett vendégkörrel, széles körű minőségi 
szolgáltatással vállalkozó szellemű partnert keres!  

Az üzletünk igényesen felszerelt, franchise 
rendszerünk ékessége, melyet profi betanítással 

és KEDVEZŐ feltételekkel értékesítünk. 
Érd.: +36 30 595 6080

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 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. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Forgó u 45. – 449 m² - hobbytelek

Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - pékség
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 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda

Havanna u 44. fsz. 1. – 26 m² - kulcsmásoló
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges

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
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 

1. oldalNagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
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. 158. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Sina Simon sétány 7. fsz. 69. – 52 m² - iroda
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 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 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 

– 16 m² - ajándékbolt
– 41 m² - autósbolt  

– 45 m² - nyílászáró bemutató
- - 25 m² - raktár
– 17 m² - raktár

-325 – 2138 m² - területhasználat
-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

– 18 m² -
– 23 m² -

fsz. 11. – 16 m² - garázs
– 16 m² - garázs
– 15 m² - garázs
– 80 m² - bank

– 26 m² - raktározás
– 19 m² - iroda
– 33 m² - iroda

– 29 m² -
-8. – 27+11 m² - iroda 

– 81 m² - autósbolt
2. oldal



Városkép p 2014. június 4. XXIII. évfolyam 10. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 Május végén önfeledten szórakozhattak a gyermekekKultúRa

Rendhagyó 
gyermeknap
elhúzódott idén a kerületben a gyere-
kek ünnepe: nemcsak május utolsó, 
hanem június első vasárnapján is vár-
ták programok a családokat.

Mitől lehet rendkívüli egy gyermeknap? Pél-
dául attól, hogy nem május utolsó vasárnapján 
tartják. A kerületben ezen az ünnepen külö-
nösen bő volt a programok kínálata, hiszen 
Pestszentlőrincről és Pestszentimréről egy-
aránt várták a családokat az önkormányzat 
szokásos nagyszabású rendezvényére a Bókay-
kertben. Ugyanakkor azok, akik nem akartak 
Pestszentimréről átrándulni, külön szórakoz-
hattak: a széky Társaság másodszor rendezett 
az önkormányzat támogatásával gyermeknapi 
majálist a településrész központjában.

ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy a Ró-
zsába tervezett programokat egy héttel később-
re, június 1-jére hirdetik meg. A döntés jó volt, 
néhány perccel a 11 órás kezdés előtt megtelt 
a nézőtér, sokan voltak kíváncsiak a Lőrinci 
színpad meseelőadására, A tűzpiros virágra. Az 
érdeklődő tömeg a taps után sem indult haza, 
mivel ekkor kezdődtek a galériában a kézműves 
foglalkozások, nem sokkal később pedig népi 
fajátékokat próbálhattak ki a családok az átren-
dezett színházteremben. A kora délutánig tartó 
programsorozatot bohócműsor zárta. 

Ê (kgy) 

Bob, golf 
és más csodák
egy budapesti szabadidőközpontban 
szervezett gyermeknapot az nnö, a 
Xviii. kerületi német nemzetiségi ön-
kormányzat.

egy kicsit messzire utazniuk kellett azoknak a 
családoknak, amelyek a helyi német nemzetisé-
gi önkormányzat szervezte gyereknapon kíván-
tak részt venni május 25-én délelőtt, de biztosan 
nem bánták meg. Az nnÖ ugyanis egy dél-bu-
dai szabadidőcentrumba hívta a családokat, 
ahol mindent megtalálhattak a gyermeknap 
hasznos és élményszerű eltöltéséhez. A legna-
gyobb sikere egyértelműen a nyári bobpályának 
volt – dél felé már hosszú sorok kígyóztak a be-
szállási oldalon. De sokan próbálták ki a legki-
sebbek közül is a minigolfpályát, az ugrálóvárat 
és a műfüves focipályát is. A játékokhoz szüksé-
ges zsetonokat ráadásul a német önkormányzat 
biztosította a családoknak.

Tizenegy után sorban kellett állni a kézmű-
ves asztalnál is, ahol Molnár Hajnalka, a nnÖ 
elnökhelyettese (civilben a Piros iskola tanára) 
vezetésével arcfestés volt. Dél körül pedig ebéd-
re is meghívták a vendégeket: a reggel frissen 
kisütött csirkét és a Vecsésről hozatott savanyú-
ságot Fekete györgy elnök szervírozta. 

Ê K. gy.

Helytörténeti 
belvárosi séta
szakítva a hagyományokkal, idén nem 
a Xviii. kerületben ismerkedtek a he-
lyi nevezetességekkel a hagyományos 
várostörténeti séta résztvevői, hanem 
a szűkebb pátriából kimerészkedve 
a belvárosból indulva kerestek fel a 
Bókay családhoz köthető helyszíneket. 

– Bókay Árpád sok szempontból meghatározó 
alakja Pestszentlőrinc-Pestszentimre történeté-
nek, így idei első sétánk végcélja nem véletlenül 
volt az Üllői úton lévő Bókay gyermekklinika, 
amely ebben az évben ünnepli alapításának 175. 
évfordulóját – mondta Kardos Gábor önkor-
mányzati képviselő, a Települési Értéktár Bi-
zottság elnöke, a túra szervezője.

A május 31-i helytörténeti kirándulás mint-
egy 40 résztvevője az V. kerületi semmelweis 
Ignác és Kossuth Lajos utca sarkáról eredtek a 
neves orvosdinasztia nyomába. A semmelweis 
utcában az egykori orvoskar épületét keresték 
fel, majd jártak többek között a Városház utcá-
ban, a szervita téren és a Deák téri evangélikus 
templomnál is. 

A Heilauf Zsuzsanna történész-muzeológus, 
a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője által kalauzolt csoport 
érintette a régi nemzeti színház épületének a 
helyét és a Puskin utcát, ahol a gyermekkórház 
első épülete állt. 

A Reviczky utcában Krepuska géza egyko-
ri lakóházával ismerkedtek meg a résztvevők, a 
következő állomás pedig a szentkirályi utcában 
a gyermekkórház épülete volt. A Múzeum utcá-
ban a Bókay-féle bérpalota előtt a ház építésének 
története hangzott el. A közelmúltban felújított 
háromemeletes épületet ybl Miklós tervezte 
idősebb Bókay János megbízásából, akinek ha-
láláig a család az első emeleti lakásban élt. 

A számos más régi pesti épületet is érintő 
túra végállomása a Bókay gyermekklinika volt, 
amelynek életében a neves orvosdinasztia több 
tagja is meghatározó szerepet töltött be. Külö-
nösen szerencsés, hogy Bókai János idősebb fia, 
az 1856-ban született Árpád – nem véletlen a 
különböző névhasználat, mert a család csak a 
nemesi cím elnyerése után váltott y-ra –rend-
kívül részletes, családjának szóló visszaemléke-
zést készített nem sokkal a halála előtt. ebből a 
gazdag anyagból hangulatos részleteket idézett 
a meglátogatott helyszíneken Heilauf Zsuzsan-
na, megidézve a ma már nem látható régi épü-
leteket is.

– ebből a páratlan leírásból alaposan megis-
merhetjük az 1860 és 1880 közötti Pestet, érzék-
letes leírást kapunk a család és a város minden-
napjairól. A sétát ennek a leírásnak a nyomán 
állítottuk össze, elsősorban nem az építészeti 
elemekre, hanem a házak egykori lakóira össz-
pontosítva – mondta Kardos gábor.

A gyermekklinikán tett látogatást – stílsze-
rűen – Bókay János orvos és dr. Tóth-Heyn Péter 
igazgatóhelyettes klinikatörténeti ismertetője 
tette még érdekesebbé.

Ê P. a.

Történet az 
ember mögött
íme, az emberek címmel nyílt kiállítás 
ruttkay sándor alkotásaiból május 29-
én a Fehéren Feketén galériában. 

– engem a tájkép és a csendélet mint téma nem 
érdekel. nyilvánvalóan gyönyörködőm a termé-
szetben, de az alkotás örömét igazából az embe-
rek sokszínűsége adja.  Azt gondolom, a modern 
társadalomnak szüksége van a régi korok érté-
keinek felelevenítésére, a mitológiai alakok vagy 
a bibliai témák aktualizálására – vallja Ruttkay 
Sándor grafikusművész. 

Az Íme, az emberek című kamarakiállítást 
Varga Ferenc, a Mérei Ferenc Fővárosi Peda-
gógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 
pedagógiai szakértője, médiaművész nyitotta 
meg. elmondta, hogy Ruttkay sándor itt bemu-
tatott képei arról a valódi emberről mesélnek, 
akit kicsit meggyötört az élet, olykor olthatat-
lan vágyat érez, vagy már eljárt fölötte az idő. 
A művész által megjelenített alakok egyszerre 
tűnhetnek emberinek és isteninek, s a szereplők 
testbeszéde és jellegzetes karaktereik őszintén 
szólnak a nézőhöz.

A kiállítás felvonultatja szinte az összes olyan 
technikát, amellyel a művész dolgozik – pasztell, 
kréta, diópác –, de még a saját bevallása szerint 
tőle valójában távol álló modern számítógépes 
képalkotás és a kézi grafika kombinációját is.

A tárlatmegnyitón közreműködött Horváth 
Flóra hegedűművész-tanár és Lakatos József  
restaurátor, aki József Attila négysorosaiból 
szavalt. A tárlat, előzetes bejelentkezés alapján, 
június 15-ig tekinthető meg.

Ê cs. m.

Helybe jött a gyereknap
gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel népesült be a pestszentimrei hősök terén 
található játszótér és a Pintér Kálmán szakrendelő mögötti parkoló május 24-én. 

– emlékeink címmel az elmúlt tíz évet foglaltuk 
össze a tánc segítségével – mondta a táncokat be-
tanító Szalai Andrea. – A kerettörténetben két 
volt diákunk emlékezett vissza az iskolánkban el-
töltött időre, és ezeket az éveket a különböző kor-
osztályok előadásai illusztrálták. A gyerekek me-
zőföldi, rábaközi és somogyi eszközös táncokat 
mutattak be, de volt keringő és parasztkeringő is. 
Zárásként egy lakodalmi történetet adtak elő.

A Vörösmarty gimnázium igazgatónője, 
Járainé Bődi Györgyi a hagyományos évzáróról 
szólva úgy fogalmazott, hogy az iskolában a tánc 

a legnagyobb összetartó erő.
– Legyen szó a zenei, a nyelvi vagy éppen a 

kommunikáció szakos diákokról, a tánc, és bát-
ran ki merem jelenteni, hogy a szülők és a tan-
testület közös akaratának köszönhetően az isko-
lánkhoz került szalai Andrea személyes varázsa 
az, ami ilyen erősen összefogja ezt a 700 fős gye-
rekközösséget. 

A műsort megtekintette Sántha Gábor, az ön-
kormányzat oktatási, közművelődési, sport- és 
ifjúsági bizottságának tagja is.  

Ê P. a. 

Tánccal búcsúztatták a tanévet
tánccal ünnepelték a tanítási év befejeződését a vörösmarty mihály ének-zenei 
nyelvi általános iskola és gimnázium tanulói.  A lőrinci sportcsarnokban május 
30-án megtartott hagyományos rendezvényen az iskola valamennyi évfolyamának 
táncosai bemutatták tudásukat a csarnok nézőterét zsúfolásig megtöltő család-
tagoknak, barátoknak. A műsor ezúttal leginkább a néptáncra épült, de természe-
tesen a keringő sem maradhatott ki a táncok közül.

A nyári melegben a fák hűs árnyékában min-
denki kellemesen érezhette magát. A kicsik bol-
dogan simogatták a pelyhes sárga kiskacsákat, a 
tapsifüleseket, a bárányokat és a kecskegidákat. 
A nagyobbak türelmesen álltak sorba, hogy felül-
hessenek a kosaras körhintára, többen pedig arra 
vártak, hogy „oroszlánná, tigrissé” változtassák 
át őket a szakavatott arcfestők.  

nagy sikere volt a kézműves foglalkozás-
nak is, ahol a gyerekek leülhettek Lőke Józsefné, 
Maya néni asztalához, hogy elkészíthessék re-
mekeiket.  szép számmal voltak azok is, akik 
az aszfaltrajzversenyre neveztek be. A szebbnél 
szebb alkotásokat Magyarné Teliska Gyöngyi, a 
szenczi Molnár Albert Református Általános Is-
kola igazgatója, művésztanár zsűrizte. 

Akit pedig a rendőrségi, tűzoltósági bemuta-
tó érdekelt, az a szakrendelő mögötti parkolóban 
beülhetett a gépkocsikba, és megszólaltathatta a 
szirénát is.  

A szervezők különféle programokról is gon-

doskodtak, tíz állomást állítottak fel, ahol mind 
a kicsik, mind a nagyok kipróbálhatták az ügyes-
ségüket. Többek között ugróiskolát járhattak vé-
gig, anyukájuk kötényébe krumplit dobálhattak, 
gerendán egyensúlyozhattak, és megpróbálkoz-
hattak a gólyalábon járással is. Aki öt állomáson 
sikeresen végigment, az húzhatott egy zsákba-
macskát, aki mind a tíz feladatot megoldotta, az 
két ajándékkal lett gazdagabb.  

A pestszentimrei gyereknapot a Dr. széky 
endre Pestszentimre Történeti Társaság a XVIII. 
kerületi önkormányzat anyagi támogatásával 
rendezte meg. A széky társaság 60 ezer forinttal 
járult hozzá a program megvalósításához, a civil 
szervezet intézőbizottságának tagjai társadalmi 
munkában működtek közre a gyerekek felhőtlen 
szórakozásához. 

A rendezvény szlogenje ez volt: „ne utazzon! 
Helybe hozzuk a gyermeknapot!” Ráadásul min-
denki ingyenesen vehetett részt a programokon. 

Ê fülep erzsébet
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

KultúRa

Legyőzték a 
saját határaikat
A magyar rekordok 2012–2013 című 
évkönyvet a zila Kávéházban mutatták 
be május 21-én. 

– A könyv a hazai rendkívüli emberi teljesítmé-
nyek utolsó két esztendejének képes, 160 oldalas 
összefoglalója – mondta sebestyén István, a kö-
tetet kiadó Magyar Rekord egyesület elnöke. – 
A hétköznapok hőseként is válhat valakiből re-
korder, erre a könyvünkben bőven akad példa. 
elég annyi, hogy legyőzzük a saját korlátainkat 
és higgyünk abban, hogy amit elsőre lehetet-
lennek gondolnánk, az igenis megvalósítható. 
Ha valakinek sikerült átlépnie a saját képessé-
ge határait, könnyen lehet, hogy felkelti a világ 
figyelmét, és akár be is kerülhet a következő 
évkönyvbe, amelyet ezentúl minden második 
esztendőben szeretnénk kiadni. 

Az egyesület szerkesztésében időről időre 
megjelenő képes kiadvány a hazai rekorderek 
legizgalmasabb pillanatait örökíti meg. Ők lát-
szólag nem hétköznapi emberek, mégis hétköz-
napi módon mesélnek arról, hogyan élték meg 
a rekordjuk felállításával kapcsolatos feszültsé-
get, izgalmat, dicsőséget, netán hogyan izgultak 
amiatt, hogy nehogy megdöntsék a rekordju-
kat. 

A kiadvány főszereplői többnyire egyéni ma-
ratoni vagy úgynevezett tömegszerűségi rekor-
dok megvalósítói, de szerepel a könyvben több-
szörös erő-világrekorder, palacsintasütő, illetve 
süteményrekorder is.

Az esemény helyszíne, a Zila Kávéház – 
Krisztina Cukrászda úgy került be a könyvbe, 
hogy 62 fajta – csaknem 10 ezer darab – süte-
ményt készítettek meghatározott idő alatt.

A könyvbemutatón részt vett sinka Zsolt 
többszörös erő-világrekorder, Zila László mes-
tercukrász, nagy györgy, a leggyorsabb hazai 
kerékpáros címére törő tandemes sportoló, Fe-
hér gábor, művésznevén Lui, az egyéni marato-
ni utcai bűvész, valamint sóly község képvise-
letében Bikádi László polgármester, református 
lelkész. ez utóbbi vendég meghívásának apro-
pója az volt, hogy sólyon rekordméretű (15,8 
méter hosszú) fakardot állítottak fel.

Visszatért 
a véndiák
ötven éve énekelték a Ballag már 
a véndiák című örök érvényű dalt a 
steinmetz (ma sztehlo gábor) gimná-
zium iv. d osztályos tanulói, akik 2014 
májusában ismét az iskolapadba ültek, 
hogy felidézzék a régi emlékeket. 

„A nemzeti színház diákelőadásán Opálka és 
Vass gyula a karzat első sorában kártyázott. A 
lapokat a korlátra rakták. egy heves mozdulat-
tal azonban a talont meglökték, és a kártyalap-
ok szépen, csendesen libegtek lefelé a földszinti 
nézők fejére” – ezt és ehhez hasonló „sztorikat” 
gyűjtött össze szávai Tamás.

– A tízéves érettségi találkozónkra nem tud-
tam elmenni, de leírtam néhány humoros isko-
lai történetet – mesélte az egykori diák. – Az 
ötvenéves évfordulóra hozzáírtam az időközben 
eszembe jutott emlékeket, amiket, remélem, 
hogy a többiek majd kiegészítenek.

– Ötven éve érettségiztünk, talán éppen 
ezekben a napokban – vette át a szót Ábrahám 
Ferenc. – sajnos Muszély Imréné, a volt osztály-
főnökünk már nem él, de itt van a körünkben 
Kocsis Mihályné, Ica néni, aki testnevelést, és 
Kocsis Jánosné, edit néni, aki angol nyelvet ta-
nított az osztályunknak. 

– Ötvennégy éve koptatom az intézmény 
küszöbét, ugyanis hétfőnként konditornát tar-
tok az iskolában. esti tornára hozzám járnak 
többek között a régi diákjaim, akik közül so-
kan már nagymamák, és korábban a gyerekük, 
most pedig az unokájuk tanul a gimnáziumban 
– mesélte a meglepően fiatalos Kocsis Mihályné.  
Érdekességként említette, hogy a legidősebb 
konditornása 80 éves, és 36 éve rendszeresen jár 
hozzá testedzésre.  

Megújult 
a tornaterem
A Bókay iskola korábban külső hely-
színen rendezte meg a hagyományos 
gálaműsorát, ezúttal, május 23-án az 
intézmény Kiss istván utcai tornaterme 
adott otthont az ünnepi programnak.

Az iskola által kétévente megszervezett gála 
önmagában nem lett volna nagy hír, csakhogy 
ezúttal nagyfokú összefogás eredményeképpen 
ünnepelhettek a diákok a felújított tornaterem-
ben. A tornaterem a Wlassics gyula és a Kiss 
István utca sarkán lévő, az 1940-es években 
kultúrház céljára emelt épületben található, 
amelyet az 1960-as évektől használ az iskola, 
közösen a Liliomkert katolikus óvodával.

– A felújított tornaterem az egykori nézőtér 
átalakításával jött létre – mondta Vörösné Éles 
Csilla, a Bókay Árpád Általános Iskola igazga-
tója. – A jelenlegi nagy tornaterem volt a néző-
tér, a kis tornaterem a színpad. A cél az eredeti 
funkció visszaállítása volt oly módon, hogy a 
tornatermi funkció is megmaradjon. A kis tor-
naterem átalakítását és többfunkcióssá tételét 
a szülői munkaközösség kezdeményezésére az 
önkormányzat egymillió forinttal támogatta. 
A terveket az önkormányzat műszaki osztálya 
készítette, a kivitelezést a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. végezte, a sportfüggönyt 
a Marathon sport Kft. gyártotta.  A hátsó ta-
karó függönyt a Városgazdától ingyen kapta az 
iskola. 

A szülők tavaly Márton-napi libabált szer-
veztek azzal a céllal, hogy a bevételt az átalakí-
tásra fordítsák. Az összegyűjtött pénzt a Bókay 
iskola Kerek Világ Alapítványa kiegészítette 
egymillió forintra, amiből a terem akusztikai 
átalakítását oldják meg. 

A festés tölti 
ki az életét
tóth ila virágfestő tárlatát májusban 
láthattuk a városháza galériában.

 
A nyírségi Kállósemjénben született Tóth 
Ila természetszeretete már gyermekkorá-
ban megmutatkozott. gyakran szedett tar-
ka csokrokat a mezőn,  vagy koszorút font a 
mezei virágokból, hogy a haját díszítse vele.  
Húszévesen került Pestre, a Lőrinci Fonóban, 
majd a Kispesti Hőerőműben dolgozott egészen 
a nyugdíjazásáig. A házasságából két fiúgyer-
meke született. A kisebbik fia, aki tehetségesen 
rajzolt, fiatalon halt meg, s a festőszerszámai  
hosszú éveken át féltve őrzött kincsként, emlék-
ként lapultak egy fiók mélyén. egy alkalommal 
a festőeszközök „megszólították” Ilát, aki nem 
tanult rajzolni, festeni, de a késztetés olyan erős 
volt, hogy nem hagyta nyugodni. szorgalmasan 
járta a galériákat, tanulmányozta csendéleteket, 
és próbált rátalálni a festési technikájára. elő-
ször kizárólag virágokat festett, különösen a 
rózsákat szerette. Többéves kísérletezgetés után 
eljutott oda, hogy az általa látottakat oly módon 
tudja megörökíteni, hogy az alkotásai egyediek 
legyenek, a saját világát, látásmódját  tükrözve. 

Ma már a festés tölti ki Ila életét, az alkotás 
átsegítette a betegségein, és visszaadta a lelki 
egyensúlyát. 

Másfél évtizede szerepel kiállításokon, képeit 
már több helyszínen, vidéki városokban is meg-
mutathatta. 

A kiállítás megnyitóján Katona Mária éne-
kelt, László elemér költő, nívódíjas festőművész 
pedig az alkotó munkásságának méltatása után 
felolvasta saját versét, a Májusi éneket.

Hatvanéves speciális fejlesztés
A speciális oktató és Fejlesztő intézmény (soFi) fennállásának 60. évfordulója al-
kalmából ünnepséget rendezett május 15-én a Kondor Béla Közösségi házban. 

Az iskola falai között már 16 éve folyik táncokta-
tás, s hét éve mutatják be a gyerekek a tudásukat 
néptáncgála keretében. 

A rendezvényen a pedagógusokon, diáktársa-
kon kívül szülők, nagyszülők, rokonok, barátok 
is ott ültek a nézők soraiban, hogy tapssal biz-
tassák a fellépőket, akik rendkívül színvonalas 
műsorral ajándékozták meg a nagyérdeműt. 

Kucsák László alpolgármester, országgyűlési 
képviselő köszöntőjét követően Tasnádi András, 
a Brassó Utcai Általános Iskola igazgatója üdvö-
zölte a közönséget és a táncosokat, majd virágcso-
korral köszöntötte a csoport lelkét és motorját, 
simonné Házman Terézia néptáncpedagógust. 

– Korosztályok szerint, összesen négy cso-
porttal működik a néptáncegyüttes – mondta 
Terézia. – A legidősebb táncosaink 22 évesek, 
ők korábban brassósok voltak, és visszajárnak 
hozzánk, a legfiatalabbak pedig első osztályba 
járnak. szeretem a tanítványaimat, és igyekszem 
átadni nekik egy már veszendőben lévő kis ma-

gyar kincset. A néptánc egyrészt jó sport, szakad 
a gyerekekről a víz, amikor dolgoznak, másrészt 
nagyon fejleszti az agyukat és a mozgáskultúrá-
jukat. Hozzásegít a tehetséggondozáshoz is, és ne 
feledjük el, hogy a néptánc ápolja a magyarság-
tudatot is.

A gála első részében a korábbi években ta-
nult koreográfiákat mutatott be felváltva a négy 
csoport. A műsor második részében a gyerekek 
a falu régi hangulatát varázsolták a közönség 
elé. A vidéki emberek, amikor este hazamentek 
a munkából, pihenésképpen táncoltak egyet. 
A négy korcsoport egymás mellett táncolt úgy, 
mint ahogy régen a falusi mulatságokban tették.

Az est folyamán a közönség többek között ka-
locsai, tolnai üveges, Berettyó menti, gömöri és 
a történelmi Magyarország különböző vidékeiről 
való táncokat láthatott. 

A koreográfiákat simonné Házman Terézia, 
simon Lilla, Laczkó Zsombor és Tihanyi László 
készítette. 

néptáncgála a Rózsában
A Brassó iskola néptáncosai fergeteges műsorral ajándékozták meg a közönséget 
a rózsa művelődési házban május 23-án. 

Hatvan év nemcsak emberi léptékben mérve 
nagy idő, de egy iskola életében is az.  Az elmúlt 
időszakban a sOFI két tantermes kisegítő isko-
lából átfogó gyógypedagógiai intézménnyé fejlő-
dött. 

A jubileum alkalmából Ughy Attila polgár-
mester méltatta a sOFI pedagógusainak hiva-
tástudatát, azt, hogy magas színvonalú munká-
jukkal nemcsak a kerület elismerését vívták ki, 
hanem a szakemberekét is.  

A polgármester hangsúlyozta, hogy bár az 
önkormányzat az iskolának már csak „az egyik 
kezét fogja” (a „másikat” a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ), ezt most még szoro-
sabban teszi, mint korábban. 

Batári géza, a sOFI igazgatója arról beszélt, 
hogy az intézmény legnagyobb értéke az a szelle-
miség és elkötelezettség, amely az ott dolgozókat 
jellemzi. sok munkatársa az intézményben kezd-
te pályáját, és onnan ment, vagy onnan kíván 
nyugdíjba menni.  

Az igazgató megköszönte a kerület előző és je-

lenlegi vezetésének, hogy kiemelt figyelmet fordí-
tott, illetve fordít az intézményre.  A diákok évek 
óta ingyenesen kapnak ebédet, az intézetnek egy 
busz áll a rendelkezésére, amelynek a költségeit 
az önkormányzat fedezi. Az ünnepi pillanatok-
ban Juhász Imréné, a sOFI címzetes igazgatója 
felidézte az elmúlt évtizedek sikereit. Köszöntőt 
mondott gurmai Zita MsZP-s európai parla-
menti képviselő és Hományi Tamás Márton, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tanke-
rületi igazgatója. A képviselő megajándékozta a 
gyerekeket a Világszám című mesekönyvvel. 

A jubileumi program a sOFI-ba járó gyere-
kek, fiatalok műsorával folytatódott. Az ünnep-
ségen az intézmény óvodájának Manó csoportja, 
az alsó és felső tagozatosok, valamint az OKJ-s 
osztály diákjai szavaltak, énekeltek, táncoltak, 
színpadi jeleneteket adtak elő.  A 60. évfordu-
ló méltó ünnepléséhez hozzájárult a sOFI által 
szerkesztett, igényesen összeállított jubileumi 
kézikönyv is, amely az iskola életéről, eredmé-
nyeiről ad színes tájékoztatást.  

A SOFI legnagyobb értéke a szellemiség és az elkötelezettség
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16 egyHáz A névadóhoz méltón nevelnek értelmes főket a Sztehlo iskolákban 

Az oldalt összeállította: róth ferenc

� a tanév talán 
legjobban várt 
napját élhette 

át május 30-án a 
sztehlo gábor evan-
gélikus óvoda, általá-
nos iskola és gim-
názium. az esemény 
fontos helyszíne volt a 
Kossuth téri gimnázi-
um és templom, ahol 
a különféle művészeti 
ágakban történt előre-
haladásukról adtak 
számot a diákok. a 
látottak alapján diák 
és oktató egyaránt 
elmondhatta, hogy 
van mire büszkének 
lennie.

 
Az intézményben tanuló több 
mint ötszáz diák tanév végi ér-
demjegyei feltehetően „nyug-
vópontra jutottak” május 
legvégére, így a fiatalok gond-
talanul vethették bele magukat 
a sztehlo-nap művészeti forga-
tagába.

egy doLLár – 
egy Hónap
A délben kezdődő áhítat, el-
csendesülés után Pintér Már-
ta, az evangélikus Külmissziói 
egyesület elnöke a kongói és a 
tanzániai oktatásról és iskolák-
ról tartott előadást, európai em-
ber számára hihetetlen adato-
kat említve. elmondta például, 
hogy arrafelé egyetlen dollár jut 
egy gyermek egyhavi oktatásá-
ra. gondoljunk bele: mintegy 22 
forintról van szó. 

szinte kínálta magát, hogy a 
sztehlósok támogassák az afrikai 
diákok feltételeinek a javítását. 
Ötforintosokat gyűjtenek, ami 
csak addig tűnik semmiségnek 

és érték nélkülinek, ameddig 
nem számoljuk ki, mit ér, ha va-
lamennyien akár csak egyetlen 
pénzérmét is felajánlanak. Ha 
mindegyik diák „bedob” eny-
nyit a közösbe, az már önmagá-
ban ötnél több afrikai gyermek 
egyhavi tanítását fedezi. ekkora 
összeg felajánlása pedig, lássuk 
be, senkinek nem okoz gondot.
no, de nem az afrikai diákokról 
szólt a nap „fő sodra”, hanem 
arról, hogy az itt tanulók miben 
léptek előre, mennyivel lettek 

gazdagabbak az elmúlt kilenc 
hónap során a művészeti okta-
tásnak és a művészetre nevelés-
nek köszönhetően.

erről beszélt az igazgatónő, 
dr. Kalina Katalin is, aki elmond-
ta, hogy az intézmény fő célja 
az, hogy a diákok megszeressék 
és magas szinten műveljék a kü-
lönféle művészeti ágakat, hiszen 
az általános ismeretek átadásán 
túl erre szakosodott a szeptem-
berben a negyedik tanévét kezdő 
sztehlo. Az igazgatónő kiemelte, 

hogy a sztehlo-napokat széles 
körben kívánják ismertté tenni, 
hogy minél többen fedezzék fel 
az intézmény sokoldalúságát és 
nagyszerűségét. 

daL, rajz, Kórus
A tornateremben kiállított 150-
nél több rajz, grafika, akvarell 
arról mesélt, hogy hasznosan 
teltek az elmúlt hónapok. Az 
iskola tőszomszédságában lévő 
templomban az „oltárszínpad-
ra” lépő diákok a hangjukkal, 

a kórusbeli közös (diák, tanár, 
vegyeskar) éneklésükkel és a 
hangszeres tudásukkal arattak 
sikert.

Joggal mondhatta el az igaz-
gató asszony, hogy az a céljuk: 
a gimnázium ötszáznál több di-
ákjával, az általános iskola 250 
tanulójával és a Fecskefészek 
óvodába járó 75 gyermekkel ér-
téket hozzanak létre, az oktatási 
intézményt választókat a művé-
szet szeretetére és egymás meg-
becsülésére neveljék.

Tegyük hozzá: olyan iskola 
falai közé hívják a gyerekeket, 
ahol a tudás, a rend, a fegyelem 
és a szeretet hatja át a minden-
napokat.
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a gyermekmentő iskolanévadó
Kedves nap a Kossuth téren, művészettel, rajzzal, koncerttel és sok szeretettel

a tornateremben kiállított 150-nél több rajz, grafika, akvarell arról mesélt, hogy hasznosan teltek az elmúlt hónapok

A pünkösd előtti szombaton nagyszabású kon-
certet, kórustalálkozót rendeznek Pestszentimrén 
a szépen felújított nemes utcai szent Imre római 
katolikus plébániatemplomban. Az ökumenikus 
koncerten fellép a Lőrinci grádicsok evangélikus 
Kamarakórus győri Katalin Dorottya karnagy 
vezetésével, a Dohnányi ernő Zeneiskola kórusa 
Bán Réka karnagy vezetésével, valamint a Mohai 

Tibor vezette sonore Vegyeskar. A rendezvényen 
ökumenikus pünkösdi áldást mondanak a kerület 
különböző felekezetű lelkészei, akik már jelezték a 
részvételi szándékukat.

Ott lesz a katolikus templommal szinte szem-
ben található baptista gyülekezet sok tagja, köztük 
Háló gyula lelkész is.

– A koncert előtti napon Debrecenben van hi-

vatalos elfoglaltságom, de igyekszem úgy szervez-
ni a programomat, hogy időben odaérjek a szent 
Imre- templomba, mert nem nehéz elképzelni, 
hogy milyen lélekemelő lesz ilyen együttléttel, 
imádságos lelkülettel kezdeni pünkösd ünnepét. 
nagyon kíváncsi vagyok a kóruskoncertre is, mert 
bizonyára az is élményt ad. Örömmel hallottam a 
híveimtől, hogy sokan érdeklődtek az eseményről, 
tehát a baptisták biztosan szép számmal vesznek 
részt ezen az együttléten.

A Lőrinci grádicsok nevet viselő evangélikus 
énekkart győri Katalin Dorottya karnagy, az evan-
gélikus általános iskola titkára vezényli.

– nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt 
a kerületi kórustalálkozót, szívesen és örömmel 
csatlakoztunk hozzá az énekkarunkkal. egészen 
biztos vagyok abban, hogy mindannyiunk számá-
ra felemelő élmény és izgalmas kihívás lesz kilépni 
a hétköznapi feladatok közül és meghallgatni egy-
mást ezen a pünkösd előtti napon. Olyan, amely 
mindahányunk lelkét felkészíti az ünnepre.

győri Katalin Dorottya azt is elmondta, hogy 
az énekkaruk néhány lelkes tagjával már máskor is 
volt alkalmuk bekapcsolódni kerületi rendezvény-
be. Legutóbb az elmúlt télen, a Piac téren kialakí-
tott műjégpálya megnyitásakor léptek fel.

A mostani ünnepi alkalomra két, a pünkösd-
höz kapcsolódó művel készül az énekkar. Az egyik 
szokolay sándor Áldjuk Isten nagy kegyelmét, a 
másik Bengt eriksson szentlélek Isten, jöjj szí-
vünkbe című kórusműve. 

– Remélem, hogy ezt az első ilyen jellegű talál-
kozót sok hasonló fogja még követni, mert a zené-
ben és a zenével oly csodálatos ajándékot kaptunk 
Istentől, amit mindenképpen  tovább kell adnunk. 
Értéket közvetítünk, gyönyörködtetünk, miközben 
magunk is gyönyörködhetünk, töltekezhetünk, 
ünneplőbe öltöztetve a lelkünket pünkösd ünnepé-
re – fogalmazta meg e szép gondolatot az evangé-
likus karnagy.

 A KórUstAlálKozó

helyszín: Pestszentimre, szent imre 
római katolikus plébániatemplom, ne-
mes utca 17.
időpont: 2014. június 7., szombat, 11 
óra
Belépőjegy: 500 Ft  

 méltón 
A névAdóhoz
Az intézmény névadója, 
szhehlo gábor evangé-
likus lelkész 1909-ben 
született Budapesten, 
és 1974-ben, 64 éves 
korában hunyt el a svájci 
interlakenben. Kétezer 
ember, elsősorban 
gyermek megmentője, 
a gaudiopolis – örömvá-
ros megálmodója, létre-
hozója. miután 1931-ben 
sopronban elvégezte 
az evangélikus teológiai 
fakultást, Finnország-
ban volt ösztöndíjas. 
1932-ben szentelték 
lelkésszé. 1935–1942 
között nagytarcsán 
volt lelkész. 1944-től 
raffay sándor püspök 
megbízásából elkezd-
te a zsidó gyermekek 
szervezett mentését. 
1944 karácsonyáig 32 
otthonban oldotta meg a 
gyermekek elhelyezését 
és ellátását a nemzet-
közi és a svájci vörös-
kereszt támogatásával, 
ney ákos vasútigazgató 
villájában. tevékenysé-
géért 1972-ben megkap-
ta a világ igaza címet. 
A megmentettek egyike 
oláh györgy, a későbbi 
nobel-díjas tudós volt. 
A gyerekek mellett az 
otthonok mintegy 400 
dolgozója is mene-
déket, oltalmat talált. 
sztehlo gábor hamvai 
a Farkasréti temetőben 
nyugszanak.

LéLekemeLő 
pünkösdszombat
Kórustalálkozó a Szent Imre-templomban
A húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn ünnepli a keresztény egyház pünkösd 
ünnepét, a szentlélek kiáradását. ennek jegyében lesz a szertartáson kívül ünnepi 
kórustalálkozó is június 7-én, szombaton a pestszentimrei római katolikus plébánia-
templomban.

ne 
Legyen 
sírig 
tartó 
téma!

 
Akár akarjuk, akár nem, szembesülni kell 
vele azoknak is, akik tiszták… Alig-alig 
csökken, ha egyáltalán csökken, a szenve-
délybetegek száma hazánkban. A sziget 
Kulturális szervezőiroda és a Félúton Ala-
pítvány az ő érdekükben, a rájuk való fi-
gyelés, a velük való törődés jegyében hozta 
létre 1999-ben a szenvedélyek napját. ezen a 
napon a szenvedélybetegségek teljes spekt-
rumát érintik, azok felismerésétől a meg-
előzésükön át a gyógyulási lehetőségekig. A 
június 3-i ingyenes rendezvényt idén is nagy 
érdeklődés kísérte, ezúttal a VIII. kerület-
ben. A szakmai előadásokat kulturális, zenés 
események, beszélgetések, filmvetítések és 
koncertek színesítették. s hogy mi lehet a baj 
ezekkel az emberekkel, a szenvedélybetegek-
kel? Válaszolja meg ezt egy „írástudó”, Kosz-
tolányi Dezső, akinek e rövidke négysorosa 
nagyon is elgondolkodtató:

 

Csodálkozol a 
kokainistán, s nem érted?
Gondolkozzál az okain is 
tán – s megérted!
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nagy durranás!
A tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjte-
mény az előzők évekhez hasonlóan idén is színes prog-
ramokkal készül a múzeumok éjszakájára.

A Múzeumsarokban (1183 szent Lőrinc sétány 2.) délután 4-től 
éjfélig tekinthető meg a 200 év emlékei,  a sorsfordulók 1914 
(Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből) és – a megújult – A ke-
rületi oktatás története című kiállítás, igény szerint tárlatvezetéssel 
is. 

nagy durranás címmel játékos kémiai kísérleteket mutat be 
Maadadiné Borbély Mária 17 és 19 órakor, s a bemutató után a lá-
togatók is kipróbálhatják a kísérletek egy részét. Az évek óta köz-
kedvelt kísérletezésen tavaly Balogh Zoltán miniszter (képünkön) 
is részt vett.   

18-tól 18.30-ig az etüd Fúvószenekar ad térzenét, 20 órakor pe-
dig kezdetét veszi a „Batyukiállítás”, amelynek mottója: Mit őriz a 
családi emlékezet vagy a szekrény az I. világháborúról? A szervezők 
azt kérik, hogy a látogatók ennek jegyében vigyenek magukkal egy 
emléket, egy tárgyat vagy egy fotót. Az egyes anyagok bemutatá-
sát beszélgetés követi Kardos gábor önkormányzati képviselővel, a 
XVIII. kerületi Kulturális Értéktár Bizottság vezetőjével.

Folyamatos programok a rendezvény alatt: a kiállításhoz kapcso-
lódó feladatlapok kitöltése könyvnyereményért; helytörténeti óriás 
– családi – kirakó (és kisebbek is); kódfejtés és titkosírás; memória-
kártya készítése.

A Havanna-kiállítóteremben (1181 Havanna u. 9.) este 9-től 11 
óráig tekinthető meg Az Állami lakóteleptől a Havannáig című ki-
állítás. Közben „kamrakvíz” lesz 1903-as fagylaltreceptekkel és gi-
tárzenével.

A kvíz helyes kitöltőit vendégül látják egy alkoholmentes kok-
télra.

Minden program ingyenes, és karszalag nélkül is igénybe vehető. 
A budapesti programokra karszalagokat árusítanak elővételben is a 
Múzeumsarokban.

További információért forduljanak a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti gyűjteményhez (1181 Kondor Béla sétány 10., 20-316-
9885, muzeum18ker.hu – muzeum@muzeum18ker.hu).

lendületBe 
hozzuk!
Júniusban is folytatódnak a felnőtt lakosságnak kínált 
ingyenes sportprogramok a kerületben. íme, a kínálat 
– használják ki, éljenek a lehetőséggel az egészségük 
érdekében!

Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: június 4., 11.
szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában (nemes 
u. 56–60.), vasárnaponként  9 és 10 óra között a Park uszodában 
(szélmalom u. 33.)
Információ: 06-20-232-3823 (új belépőknek előzetes bejelentkezés 
szükséges.)

Futópont
Időpontok: június 5., 8., 10., 12., 17., 19., 24., 26. 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: Irsán László, 06-20-225-5462

nordic walking
Időpontok: június 16., 23., 30. 17.30-tól
Helyszín: Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: schwarz Mária, 06-30- 961-7731

zumba
Időpontok: június 7., 16., 23., 30. 14 órától
Helyszín: Kondor Fitness (Kondor Béla sétány 7.)
Oktató: Panda nikolett, 06-20-347-8074

önvédelmi edzések
Időpontok: június 15., 22., 29. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-5992

Jóga 
Időpontok: június 15., 22., 29. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Június 7. 15 óra: Számíth6sz 
rám klub. Téma: Szerzetesként 
a Himalájában – beszélgetés 
Jaksa Jánossal. A belépés 
díjtalan.
Június 13. 18 óra: Kolibri 
Táncegyüttes
Június 14. 15 óra: A Dance City 
Center évzáró gálaműsora
Június 15. 16 óra: Táncgála
Június 20. 16 óra: Táncgála
Június 22. 16 óra: az Auróra 
Tánciskola évzáró gálája
Június 23–27.: Kalandos kéz-
műves napközis tábor. Részvé-
teli díj: 13 500 Ft. Jelentkezési 
határidő: június 15.
Jógatanfolyam, gerinctorna, 
baba-mama játszóház és sze-
mélyiségfejlesztő drámacsoport 
is működik intézményünkben. A 
részletekről az elérhetőségein-
ken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Június 6–8. között: Vasvári Pál 
Napok

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Június 5. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub
Június 11. 17 óra: 
KézműveSzerda – állatot papír-
ból és gyöngyből
Június 14. 11 óra: Társasjáték 
klub
Június 25. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Huller Ágoston képzőművész 
tárlata látható. A kiállítás 
augusztus 1-jéig látogatható a 
könyvtár nyitvatartási idejében.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!
Június 16-tól életbe lép a nyári 
nyitva tartásunk, amely a kö-
vetkezők szerint alakul: hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 13–19 
óra között, kedden és pénteken 
9 és 14 óra között várjuk kedves 
olvasóinkat. 

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu

Június 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Június 6. 16 óra: Csere-bere 
„kétóra”
Június 11. 16 óra: Receptcsere
Június 16. 16 óra: Társas hétfő
Június 25. 17 óra: Mese gyer-
mekeknek
Június 27. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 5. 15 óra: „Emlékszel 
még?” – kis magyar operett-
történet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadás-sorozatának 5. 
része: Szirmai Albert (Mágnás 
Miska) és Jacobi Viktor (Leány-
vásár, Szibill) 
Június 6. 19 óra: Sunset 
Boulevard – musical a Figurák 
Társulat előadásában
Június 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Június 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 13. 19 óra: Presser 
Gábor–Sztevanovity Dusán–
Horváth Péter: A padlás – félig 
mese, félig musical 9–99 éves 
korig, az Otthon Theatrum 
előadásában
Június 14. 15 óra: Tere-fere 
klub
Június 14. 19 óra: Presser 
Gábor–Sztevanovity Dusán–
Horváth Péter: A padlás – félig 
mese, félig musical 9–99 éves 
korig, az Otthon Theatrum 
előadásában
Június 15. 10 óra: Havanna-la-
kótelepi gyermeknap
Június 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 18. 18.45: Zumba Nikivel
Június 19. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Június 21. 15 óra: Ha beme-
gyek a templomba… – a Fráter 
Lóránd Nótakör zenés-táncos 
műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György
Június 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Jún. 23–27. Tűzzománctábor
Jún. 23–27. Angol nyelvi tábor 
gyerekeknek
Június 25. 18.45: Zumba Nikivel
Június 26. 15 óra: Emlékszel 
még? – kis magyar operett-
történet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadás-sorozatának 6. 
része: Zerkovitz Béla (Csókos 
asszony), Ábrahám Pál (Bál a 
Savoyban), Eisemann Mihály 
(Bástyasétány), Farkas Ferenc 
(Csínom Palkó), Fényes Szabolcs 
(2 x 2 néha öt) és Kerekes 
János (Állami áruház) 
Június 26. 19 óra: Dallamok 
szárnyán – a Kulissza Készség-
fejlesztő Alkotóműhely és az 
Ikrek Stúdió közös produkciója

Június 28. 16 óra: az Ikrek 
Stúdió évadzáró gálaműsora
Június 29. 17 óra: az Otthon 
Theatrum évadzáró gálaműsora
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 
Minden vasárnap 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órakor pedig 
ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek. Minden szombaton 
9 órától kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely, délután kézmű-
ves foglalkozással.

városházA díszterem
városház utca 16.

Június 6. 18 óra: Radnóti Róza 
zongoraművész koncertje
Június 12. 17.30: Gilice díjátadó 
ünnepség a Napraforgó Óvoda 
szervezésében
Június 15. 18 óra: Konyicska 
Renáta zongorahangversenye

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 egyez-
tetés alapján. Kerületi iskolai 
csoportoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermek-
ben, előzetes egyeztetéssel a 
PIHGY telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez in-
teraktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a híressé-
gekhez kapcsolódó elnevezése-
ket, épületeket, szobrokat talál 
az érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörténeti 
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből. A részletekről 
honlapunkon (muzeum18ker.hu) 
tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben az Ady End-
re Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái láthatók 
Időutazás a középkori Magyar-

országra – Múltunk emlékei 
címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. Június 7-én 
és 9-én, pünkösd ünnepén 
zárva tartunk.

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
Június 6. 13.30: Nyugdíjas nó-
tadélután. A részvétel ingyenes.
Június 6-án és 20-án: Baran-
goló klub, amelyen a részvétel 
önköltséges
Június 7. 11 óra: Pünkösdi kon-
cert a Szent Imre-plébániatemp-
lomban. Belépőjegy: 500 Ft.
Június 10-én és 24-én 18 
órakor: Tudatos életmód klub 
Június 12-én, 18-án és 26-án 
17 órakor kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek. A rész-
vételi díj 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag költsége.
Június 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub a Magic Duóval. Belé-
pőjegy: 500 Ft.
A Baba-dúdoló és a Maszat-
kuckó foglalkozásokra várjuk 
az érdeklődők jelentkezését. 
További felvilágosítás az elérhe-
tőségeinken kérhető.
Tanfolyamaink (baba-mama 
jóga, kismamajóga, hip-hop, 
kosárfonó, kung-fu és etnobic) 
júniusban még tartanak, az 
elérhetőségeinken várjuk az 
érdeklődők jelentkezését.

PolgároK házA
üllői út 517.

Nyitva tartás: szerdán 9–14 óra 
között. 

véradás
Június 6-án 14.30-tól 18 óráig 
váradást szerveznek a Vajk-
sziget Általános Iskolában (Vajk 
utca 16–20.). 
A véradáshoz szükség van a 
személyi igazolványra és a TAJ-
kártyára. 
A szervezők azt kérik, hogy aki 
biztosan el tud menni, jelezze 
szándékát a veradasavajkban@
gmail.com e-mail címen.

Programok

a déli szlávok a Bókay-kertBen
A hagyományoknak megfelelően a kerületi bolgár, horvát, szerb és szlovén 
nemzetiségi önkormányzat közös szervezésében június 14-én, szombaton, 
reggel 9-től este 8-ig balkáni népzene, hagyományőrző néptánc, csevap, 
sopszka és mindenféle, a nyári tengerpartok varázsát idéző földi jó várja az 
érdeklődőket a déli szlávok napján.

– A már megszokott minőségi programokkal, tánccal, zenével, énekkel, fellépésekkel, no és 
természetesen ételkóstolókkal készülünk – ígérte gecov Dancso, a XVIII. kerületi Bolgár 
nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

A júniusi dátum szándékosan van közel a bolgár kultúra ünnepéhez. Május 24-én Bul-
gária- szerte és az ország határain kívül élő bolgárok a cirill írásbeliség megszületésére em-
lékeznek. A névadó a IX. században élt misszionárius, a megtisztelő filozófus „előnevet” 
viselő szent Cirill volt. Ő az ógörög majuszkula – tulajdonképpen egyforma méretű nagy-
betűk – alapján kidolgozta az úgynevezett glagolita írást. Mások szerint, miután a római 
pápa 885-ben a Cirill által alkotott cirill betűket, annak titkosított formájaként használták a 
glagolitát. egy azonban bizonyos: a cirill ábécé a világ első tömegesen elterjedt ábécéje.

– sajnos idősödünk a kerületben – jegyezte meg az elnök a méltán népszerű bolgár tánc-
ház kapcsán –, ezért igyekszünk iskolásokat bevonni a déli szlávok napjának eseményeibe.

Mindenesetre az biztos, hogy lesz mit lemozognunk, letáncolnunk, hiszen mindegyik 
nemzetiség a rá jellemző finom étkekkel várja az érdeklődőket. egész pontosan a Bókay-kert 
sövényesében.

Ê dia
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MegnyÍLIK 
A sÁTOR!

 
Az év legjelentősebb és legjobban várt sportesemé-
nye kezdődik június 12-én Brazíliában. A világbajnoki 
címért csatáznak egy hónapon át azok a válogatot-
tak, amelyek eljutottak a végküzdelmekbe. mivel a 
magyar futballisták megint csak itthonról nézhetik a 
brazil fiesztát, a szurkolóknak is az marad, hogy má-
sok játékát nézzék. Az önkormányzat épülete mellett, 
a Piac téren, akárcsak két éve, ezúttal is megnyílik a 
vébésátor. erről beszélgettünk Baumann gizellával, a 
városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. vezérigazga-
tójának a tanácsadójával, az egykori válogatott atlé-
tával.

– Két éve, amikor a lengyel–ukrán közös rendezésű Európa-baj-
nokságot tartották, szintén nélkülünk, nagy sikert aratott a lőrin-
ciek körében a sátor. A kontinensbajnokság hetei alatt több ezren 
élvezhették a közvetítéseket. Gondolom, most is nagy érdeklődésre 
számítanak.

– Bizonyára így lesz, hiszen ezt a sportágat nálunk mindenki 
szereti, valamilyen módon köze van hozzá. Ha másként nem, hát 
szívesen rúgja a labdát.

– Hol lesz a sátor, mikor nyílik, s mely meccseket lehet majd 
nyomon követni?

– Azon dolgozunk, hogy minél többet láthassanak azok, akik 
a „közösségi meccsnézést” választják. Az már biztos, hogy a nyi-
tónapon, június 12-én, a mi sátrunkban is látható lesz az első és 
rögtön slágergyanús mérkőzés, Brazília és Horvátország össze-
csapása. A csoport rangadójának is nevezhetjük, mert amelyik 
válogatott nyer, az jó eséllyel továbbjut a csoportjából. Természe-
tesen a döntő is látható lesz a sátorban.

– Milyen minőségű közvetítést tudnak kínálni?
– A lehető legjobbat. Aki járt a két héttel ezelőtti ifjúsági 

öttusa-vébén, az láthatta azt a kiváló LeD-kivetítőt, amely min-
dent tud, függetlenül a fényviszonyoktól. A vendégeink tehát úgy 
érezhetik magukat a Piac téren, mintha ott lennének a meccsek 
színhelyén.

– Az időeltolódás, attól függően, hogy hol rendezik az adott 
vébét, segíthet, de hátrányt is jelenthet.

– Ami ezt illeti, jók vagyunk, mert „nézhető” időpontokban 
kezdődnek a találkozók. Az általunk is vetített csoportmeccsek 
magyar idő szerint 18 és 21 órakor kezdődnek, az éjfélit és a haj-
nali háromkor kezdődőt nem adjuk. Ha két találkozó „üti” egy-
mást, akkor a vendégeink döntik el, hogy melyiket vetítsék. A 
kieséses szakaszban 18 és 22 órakor lesznek az összecsapások, ez 
is a sátorba vonzhatja a szurkolókat.

– Két éve „okosították” is a szurkolókat. Szakkomentátorok se-
gítették őket, s nem is akárkik.

– Így lesz most is. neveket azért nem mondok, mert még tár-
gyalunk velük. Mivel több mint egy hónapról van szó, kalkulál-
nunk kell a szabadságokkal is, de azt megígérhetjük, hogy min-
dig lesz, aki szakértő gondolatokkal támasztja alá a látványt.

– Fogyaszthatnak-e a meccsek alatt a sátrat választók?
– Természetesen, hiszen, ahogy mondani szokták, sörrel job-

ban csúszik a foci is…

sULIFOCI-VB
sulifoci vB 2014 elnevezéssel utánpótlás-bajnoksá-
got rendeznek a kerületben, két nappal a brazíliai 
labdarúgó-vébé rajtja után, június 14-én, 10 és 19 óra 
között, két helyszínen. A szAC thököly úti műfüves 
pályáján és a tövishát utcában, a gloriett általános 
iskolában.

 A „gyerekvébé” szervezője a sulifoci nonprofit Kft. A szakmai 
felügyeletet az 1908 sZAC biztosítja, karöltve a támogatókkal, a 
kerületi önkormányzattal, a Budapesti Labdarúgó szövetséggel 
és a Magyar Labdarúgó szövetség budapesti igazgatóságával. A 
társadalmi védnök Lévai István Zoltán alpolgármester, a szak-
mai védnökséget pedig Kiss László 33-szoros és Pisont István 31-
szeres válogatott labdarúgó látja el.

A cél az iskolai labdarúgás fejlesztése és az igazi focifesztivál-
hangulat megismertetése a gyerekekkel. A szervezők a program-
mal új, rendszeres országos megmérettetési lehetőséget kívánnak 
nyújtani azoknak a fiataloknak, akik életük egy részét a futball-
pályán képzelik el.

Bármely magyarországi általános iskola és az ahhoz köthető 
egyesület nevezését várják, amelynek tagjai 2004. január 1-je (1. 
korosztály) vagy 20003. január 1-je (2. korosztály) után szület-
tek.

A rendezők korosztályonként 32 csapat nevezését fogadják el, 
korosztályonként és csapatonként 10 fő nevezhető. 

A nevezési díj 15 ezer forint csapatonként, a nevezési határidő 
június 7.

A sulifoci VB 2014 programja: 9.30: megnyitó, 10–15.30: cso-
portmérkőzések, 15.30–16.30: nyolcaddöntők, 16.45–17.15: ne-
gyeddöntők, 17.30–18: elődöntők, 18.15–18.45: bronzmérkőzés, 
19–19.30: döntő.

Jelentkezés és további részletek a sulifoci.hu honlapon, vala-
mint Balogh Zsoltnál (06-70-455-3699) és szabó Lászlónál (06-
30-462-7944).

A Vác elleni meccs „véresen ko-
moly” is lehetett volna, ha nem 
derül ki már korábban, hogy 
nem lesz kieső az nB I-ből, mert 
a két elitcsapat, a Veszprém és a 
szeged az európai nemzetközi 
bajnokságban szerepel majd, s 
csak a végküzdelmekre, a ráját-
szásra „jön haza”, jövő tavasszal. 
ez a hír akár meg is nyugtathat-
ta volna mind a PLeR-t, mind a 
Vácot, ám már a bemelegítésnél 
látszott, hogy nem barátságos 
labdázásra készülnek a felek. A 
mérkőzésen be is igazolódott ez, 
mert fordulatos, izgalmas és kő-
kemény hatvan perc után örül-
hettek a lőrinciek a rájátszás 2. 
helyét jelentő sikernek.

ingyen voLt 
a sör
Hutvágner István sem úgy nézte 
a fiai bemelegítését, mint aki egy 
langyos edzőmeccsre készül.

– sportemberek ezek a srá-
cok, s bár tudják, hogy nem es-
nek ki, magukkal szemben kell 
bizonyítaniuk, és meggyőződé-
sem, hogy fognak is. Függetle-
nül attól, hogy egyelőre nem sok 
jót lehet tudni a csapat sorsáról. 
Mindegy, nekünk az a dolgunk, 

hogy kézilabdázzunk. Arról 
nem beszélve, hogy a hónap vé-
géig mindenkit szerződés köt a 
PLeR-hez.

Akárcsak egy évvel ezelőtt, 
a gyöngyös elleni sorsdöntő rá-
játszás napján, most is telt ház 
volt a Lőrinci sportcsarnokban, 
talán csak annyi különbséggel, 
hogy akkor a belépés volt ingye-
nes, most meg a sör… 

eLdoBáLt 
ziccereK
Mindegy, jól jött ez a nagy 

melegben, a szünetben, mi-
közben az öltözőben a találko-
zó előtt optimista „őslőrinci”, 
Hutvágner bizonyára korholta a 
játékosait, mert azok, ha nem is 
szégyenszemre, de váratlanul 5 
gólos (!) hátrányt szedtek össze 
az első félidőben.

Mi tagadás, esély sem volt 
arra, hogy a házigazda góljainak 
a száma legyen több, hiszen az 
5. perc döntetlenje (2-2) után vé-
gig vezetett a Vác. Volt, amikor 
hattal is (3-9), aminek az is oka 
volt, hogy amíg a zöld-feketék 
„eldobálták” a ziccereket, addig 
a váciak pontosan, gólt érően 
céloztak. A 16-11-es vendég-
előny nem sok jót ígért.

feLnőtteK 
a LecKéHez
A folytatásra azonban egy má-
sik, egy új PLeR jött ki. Lehet, 
hogy használtak az edző szavai, 
de az is lehet, hogy előjött az 
önbecsülés a fiúkból. Végül is 
mindegy, mert a produkció volt 
a lényeg, amely minden igényt 
kielégített, s még utólag is habo-
sabbá tehette a sört…

Ritkán írható le egy-egy 
meccs után, hogy az egyik fél 
csupán 5 gólt (!) kap harminc 
perc alatt. Mivel a PLeR-es fiúk-
kal ez történt, minden dicséret 
kijár nekik. A második félidőt 
11-5-re nyerték meg, ami két 
dolgot jelezhet.

Vagy azt, hogy kutyarossz az 
ellenfél, vagy azt, hogy tökélete-
sen működött a hátsó alakzat, 
a kapussal együtt. Mivel a vá-
ciak bizonyára nem felejtettek 
el kézizni a röpke szünet alatt, 
maradjunk annyiban: felnőtt a 
leckéhez a PLeR.

LevezetteK, 
mert „iLLiK”
ez hozta meg a győzelmet a szu-
perközönség előtt, amely újfent 
bizonyította, hogy sajátjának 
érzi a csapatot, még akkor is, ha 
nem az 5. helyért hajt (s szerzi 
meg azt), mint egy évvel ezelőtt. 
A lényeg, hogy első osztályú 
maradt a PLeR.

Az azonban még a jövő nagy 
kérdése, hogy mi lesz Hutvágner 
István csapatával az ősztől. Ami 
biztos, az az, hogy május utolsó 
hetében is edzettek a legények. 
Részben, mert „illik” levezetni 
a bajnoki szezon után, részben 
azért, hogy eleget tegyenek a má-
jus 31-ig tartó szerződésüknek…

 
PleR-Budapest–Vác

22-21 (11-16)
Az alsóházi rájátszás vég-

eredménye: 1. Orosháza 27 
pont, 2. PLeR-Budapest 22,     

3. Mezőkövesd 21, 4. Cegléd 21 
(az egymás ellen megszerzett 
pontok döntöttek), 5. Vác 18,    

6. győr 11. A teljes első osztályú 
bajnoki tabellát figyelembe véve 

a PLeR-Budapest a 8. helyen 
végzett.

sikeres szereplés, második lett a Pler az alsóházi rájátszásban

csodás volt a vác 
elleni második félidő

akárcsak tavaly, most is telt ház biztatta a zárófordulóban a csapatot 

� nem csupán „kozmetikázva”, hanem 
alanyi jogon, a saját szereplésének kö-
szönhetőem maradt bent az első osz-

tályban a pLer-Budapest kézilabdacsapata. 
május 23-án bravúros második félidei játéká-
val egy góllal (22-21) legyőzte a Lőrinci sport-
csarnokban a vácot, megszerezve az alsóházi 
rájátszás 2. helyét. a teljes tabellát figyelembe 
véve pedig a 8. helyezés jutott Hutvágner 
istván fiatal együttesének.

németh: németország
nem játszott a vác ellen a balszélső németh tamás, 
aki egy évvel ezelőtt jött haza Lőrincre franciaor-
szágból. most megint útra kel a játékos. ezúttal a 
másik nagyhatalom bajnokságában, a németben ját-
szik majd.
– nem szégyellem, hogy negyedosztályú klubhoz, a 
Willstätthez megyek, mert úgy érzem, kell a váltás. 
voltam próbajátékon, megnéztek, számítanak rám. a 
körülmények nagyon jók, szinte tökéletesek. Két év 
alatt a másodosztályba akarnak jutni, s minden lehe-
tőség adott, hogy el is érjék ezt. építik az új csapatot, 
számítanak rám.
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

A két évvel ezelőtti bajnokság 
őszi szezonja után boldogan és 
büszkén koccinthatott a csapat 
a „félidős” győzelmére, mert a 
PsK – a BLsZ II. osztályának 
egyetlen veretlen csapataként – 
az első helyen zárta a pontvadá-
szat első felét.

„szép időszak volt, egyben 
voltunk, merész terveket szö-
vögettünk, amelyek nem való-
sultak meg teljesen, mert végül 
csak a 6. helyen zártunk, de 
nem kellett azt mondanunk, 
hogy buktunk.”

ezt követően a tavalyi baj-
nokság végén a 14. helyen állt a 
gárda, és csak azért tudta elke-
rülni a kiesést, mert az átszer-
vezések és a visszalépések miatt 
nem volt kieső a budapesti csa-
patok II. osztályból.

„Megúsztuk, bent marad-
tunk, lehetőséget kapva arra, 
hogy összeszedjük magunkat, s 
újra a régi erényeinket csillog-
tatva léphessünk pályára.”

Heten 
menteK eL
A most záruló bajnokság őszé-
nek az első felére sem lehetett 
panasz, mert a 8. fordulóig min-
den rendben ment, „jöttek” a 

pontok, jól és eredményesen ját-
szottak Pénzes sándor fiai.

„A fordulópontot a gázgyár 
elleni mérkőzés jelentette. Ott 
és akkor éreztem, hogy megtört 
valami, hogy nem úgy gurul a 
labda, ahogyan szeretném, aho-
gyan azt egyeztettük a srácok-
kal. ennek az lett az idézőjelben 
mondott eredménye, hogy az 
őszt végül csak a középmezőny-
ben, a 6. helyen zártuk. Az előz-
mények után érthetően keserű 
szájízzel. Azt hiszem, a gondok 
valójában ekkor, az őszi és a ta-
vaszi szezon között kezdődtek. 
Hét játékos távozott a kezdő 
csapatból, gondolhatja, hogy 
ez mindent megváltoztatott… 
Részben külföldre mentek, rész-
ben a konkurens csapatokat 
erősítették, illetve erősítik. nem 
várhattuk nagy reményekkel ezt 
a tavaszt. A sejtés be is igazoló-
dott, s most ott tartunk, hogy 
azzal kell beérnünk, hogy nem 
állunk kieső helyen.”

KeLL a 
váLtoztatás
Ott valóban nem, mert a koráb-
ban megszerzett pontoknak kö-
szönhetően a PsK bent marad, 
de a középmezőnyös tervekhez 

képest amolyan szürke csapat-
ként zárja majd a bajnokságot, 
valahol a tabella vége felé.

Az elmondottak után felvető-
dik a kérdés, mi volt igazából az 
edző távozásának az oka, hiszen 
amit elmondott, az valóban nem 
a siker lehetősége felé mutat, de 
talán lemondásra, búcsúzásra 
sem ösztönöz.

„nem kell balhét, nem kell 
bulvárt keresni a háttérben, mert 
nincsen. Két év múlva ötven le-
szek, ami, tudom, messze van 
még a nyugdíjas kortól, de úgy 
érzem, belefáradtam abba, hogy 
csak keresem a csapatot, kere-
sem a stílusunkat, amely meg-
volt, amelyre azt mondhatom, a 
miénk volt, s tán eredményes is. 
nem vagyok már zöldfülű sem 
a pályán, sem a kispadon. Évti-
zedek vannak mögöttem. Lehet, 
hogy ez is szerepet játszott a 
döntésemben, mert tudom, sok 
mindennek meg kell változnia, 
hogy újra a régi PsK-t láthassák 
a szurkolóink.”

BöLcseLet
Az edző tehát megvárta, amíg 
„szélvédett (bennmaradást je-
lentő) öbölbe” jut a csapat, mert 
a sZAC elleni döntetlen sejteni 
engedte, hogy jövőre sem válta-
nak osztályt – lefelé.

„A tisztességes elválás szabá-
lyai szerint leültünk, elmond-
tam a búmat-bánatomat, ame-
lyet megértettek, elfogadtak, 
lévén sportot ismerő emberek. 
Tudják, hogy vérfrissítésre van 
szükség a pályán is, azon kívül 

is. Meggyőződésem, hogy a jól 
működő utánpótlásunk felé kell 
fordulni, ezt kell a középpontba 
állítani, kerületi gyerekekkel. ez 
mindig jó befektetés…”

Az évtizedek azok évtizedek, 
a végleges döntés, a szakítás ta-
lán nem is képzelhető el.

„Van egy bölcs mondás, ami, 
ha akarom, akarjuk, vonatkoz-
hat erre a helyzetre is: soha ne 
mondd azt, hogy soha.”

 
Feledhető 
tAvAsz
A kispadon egri 
zoltán követte 
Pénzes sándort. 
A mester megbíz-
hat az utódjában, 
mert a játékosa volt, 
méghozzá jó szem-
léletű és hozzáállású 
focistája. ő koptatja 
most a kényelmetlen 
pestszentimrei kis-
padot, egyelőre nem 
sok sikerrel.
A május 25-én le-
játszott fordulóban 
például hazai pályán 
kapott ki 4-1-re a 
PsK a Csillaghegy-
től.
Az imreiek még a 
szent Pál Akadémi-
ával és a Kise-vel 
találkoznak, szeren-
cséjükre már „szél-
védett öbölben”. 

szélvédett öBölBen

A menedzser-édesanya, Val-
kusz Valéria nem csupán a 
lépéseit figyeli a fiának, de ha 
kell, meg is küzd érte. Leg-
utóbb az orvosok ellen szállt 
harcba a fiatalember igazáért, 
s mint utóbb kiderült, a torna-
győzelméért.

– Amikor Máté viszonylag 
súlyos bokasérülést szenvedett 
Katarban, megijedtünk. Attól 
tartottunk, hogy oda a tavasz 
és a nyár, vagyis elúsznak az év 
legfontosabb versenyei. Ami-
kor azonban láttuk, hogy mi-
lyen jól és gyorsan gyógyul a 
lába, örültünk, hogy megússza 
hosszabb kihagyás nélkül.

Az orvosok azonban más-
ként vélekedtek. Ők úgy gon-
dolták, hogy a srác hagyja ki 
azt a budapesti nemzetközi 
ITF U16-os versenyt, amely 
fontos része a versenyprog-
ramjának. ekkor lett „anya-
oroszlán” a menedzserből, s 
megküzdve az orvosokkal, 
elérte, hogy pályára léphessen 
Máté. Jól tette, hogy harcolt, 
mert nem maradt el a siker.

– Természetesen tiszte-
letben tartom az orvosok 
szakvéleményét, mert miért 
akarnának ők rosszat? Talán 
túlságosan is óvatosak voltak, 
hiszen a fiam valamennyi le-
lete negatív volt, s „éhes” volt 
a teniszre. Az edzéseken is 
látszott, hogy meggyógyult. 
Végül elértük a célt, Máté rajt-
hoz állhatott – és megnyerte a 
tornát.

A fővárosban megrendezett 
europe Tennis Center kupára 
erős mezőnyt hívtak meg, így 
aztán nemcsak „bokában”, 
de fejben is ott kellett lennie 
Valkusznak a pályán. Ott is 
volt… Tornagyőzelemmel fe-
jezte be a viadalt.

– Máté az egyéni telje-

sítményének köszönhetően 
a főtábláról kezdhetett, 15. 
kiemeltként a 48-as táblán, 
így nem volt első köre, erő-
nyerő volt a europe TC-ben. 
Az első meccsén 6:1, 6:3-ra 
verte a 3. kiemeltet, a nyolc 
között pedig szetthátrányból 
állt fel (5:7, 6:3, 6:1), s győ-
zött a cseh Kopriva ellen. Az 
elődöntőben a 2. kiemelt ír 
Thomsonnal találkozott, akit 
6:3, 2:6, 6:3-ra vert, majd a 
döntőben 6:3, 6:3-ra volt jobb 
a cseh Hajeknél.

Ki beszélt már ekkor a bo-
kasérülésről?

Máté korosztálya hazai 
ranglistáján jelenleg az 1. he-
lyen áll, az európain pedig a 
7-en, ami, elnézve ezt a „világ-
sportágat”, fantasztikus ered-
mény. A nemzetközi Tenisz 
szövetség (ITF) által vezetett 
ranglistán pedig ott dörömböl 
azon az ajtón, amelyen keresz-
tül bejuthat az első ötszázba, 
ami szintén nagy lépés lenne.

De vajon milyen versenye-
ken kell topon lennie a fiúnak, 
ha el akarja érni ezt a célt is?

– Máté a hónap utolsó nap-
ján utazott el Olaszország-
ba, ahol két fontos és kiemelt 
versenyen indul. Foglióban és 
Milánóban lép pályára, hogy 
onnan szinte közvetlenül Ber-
linbe és Linzbe utazzon, újabb 
viadalra. ekkor sem lesz még 
vége az erőltetett menetnek, 
mert Moszkva következik, 
ahol újabb pontokat gyűjtve 
érheti el az aktuális célt, az öt-
százba kerülést.

„végül elértük 
a célt, máté 
rajthoz állhatott 
– és megnyerte a 
tornát.” 

A „BeTeg” 
TenIsZeZŐ 
gyŐZeLMe

 
Amint az várható volt, jószerével csak szerelést vál-
tani jár haza a lőrinci szülői házba valkusz máté, a 
magyar teniszsport reménybeli meghatározó alakja. 
A 16 éves fiúnak – mint a teniszezőknek rendesen 
– a tavaszi és a nyári hónapok csúcsforgalmat je-
lentenek.

 

� a szac ellen 0-0-ra végződő ke-
rületi rangadó után lemondott a 
pestszentimrei psK edzője, pénzes 

sándor. a szakember távozása okairól is 
beszélt.

eLIsMeRÉs 
AZ OLIMPIKOnOKnAK 
Május harmadik hétfőjén, 19-én kedves hangulatú ünnepséget, mondhatni, „diákolimpiai bulit” 
tartottak a Kondor Béla Művelődési Házban, amelynek keretében köszöntötték a kerület leg-
eredményesebb egyéni és csapat diákolimpikonjait. A legfontosabb információ ezzel kapcsolat-
ban az lehet, hogy sokan, a tavalyinál is többen voltak a kitüntetettek, az elismerést átvevő ifjak.

Kucsák László alpolgármester, országgyűlési képviselő megnyitó beszédét követően azoké 
volt a Kondor színpada, akikről az ünnepség szólt. A diákoké, akiknek nem győzték átadni 
a szebbnél szebb díjakat. A sportbemutatókkal színesített díjátadást követően természetesen 
eszem-iszom, vagyis állófogadás zárta a 2013–14-es olimpiai ciklust.

sok mindennek meg kell változnia, hogy újra a régi PsK-t láthassák a szurkolók

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

lemondott a PsK-futballisták edzője, de sosem mondja azt, hogy soha…

hirdetés
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Oroszul, ukránul és ruszinul is beszél a kárpátaljai származású pedagógus és alkotóPoRtRé

� jól ismerik a ke-
rületben, hiszen itt 
tanít, szervez, elő-

adásokat tart, és jelen 
van minden fontos ese-
ményen. élete nagyobb 
részét azonban egy 
olyan világban élte le, 
amelynek jövője mindig 
bizonytalan volt. a múltja 
viszont nagyon is szilárd. 
ezt hozza el közénk újra 
és újra a kárpátaljai szü-
letésű Kovács sándor.

KeréKgyártó györgy  

− egész életemben vallottam, 
hogy nem érdekcsoportokat kell 
támogatni, hanem ügyeket. Ha 
van jó ügy, odaállok mellé – fo-
galmazta meg ars poeticáját Ko-
vács Sándor tanár, író, térkép-
szerkesztő, dokumentumfilmes, 
a Kárpátaljai Irodalmárok, Mű-
vészek, Alkotók Közösségének 
elnöke, akit a XVIII. kerületben 
élők más fórumokról is ismer-
hetnek, ugyanis 2001 óta tanít 
a felnőttek gimnáziumában, 
ahonnan szintén vezetett ki-
rándulócsoportot szülőföldjére, 
Kárpátaljára.
− A Tisza rendkívül fontos az 
életemben. gyerekkoromban 
egy karnyújtásnyira éltem tőle, 
éreztem az illatát, a levegőjét, 
de a közelébe nem mehettem. 
szögesdrót választott el minket 
a folyótól, amely a határt jelen-
tette Magyarország felé – emlé-
kezett vissza Kovács sándor, fel-
idézve, hogy az ukrán oldalról a 
nyolcvanas évek végén mehettek 
le először szabadon a szőke fo-
lyóhoz.

Az anyaországba 1975-ben 

jutott el először az 1954-ben szü-
letett fiatalember: egy egyetemi 
program keretében a nyíregyhá-
zi tanárképző főiskola meghívá-
sára utazhatott át, addig az, ami 
nekünk, itthoniaknak a min-
dennapi létezés tere – a főváros 
nevezetes utcái, műemlékei, a 
Balaton és sok más –, számára, 
számukra csak a televíziós adá-
sokból ismert képek voltak.

− Mert folyton a magyar tele-
víziót néztük, pár száz méterre a 
határtól nem volt nehéz. A tele-
vízió, a rádió volt a legfontosabb 
kapcsolatunk Magyarország-
gal. Magyar identitással éltük a 
mindennapjainkat, és kimon-

datlanul is ott munkált ben-
nünk, hogy mint olyan sokszor 
a történelemben, most is túl kell 
élnünk a nehéz időket.

− Az általános és a közép-
iskolát még az anyanyelvemen 
végeztem el, de az egyetemen az 
előadások már ukrán és orosz 
nyelven folytak, ráadásul ott 
dominánsan ukrán környezetbe 
kerültem, ezért kénytelen vol-
tam megtanulni ukránul. Ahogy 
egyre nyitottabb lettem a világra, 
megértettem azt is, hogy otthon, 
a szűkebb környezetben, ruszi-
nok vesznek körül bennünket, 
akik éppúgy kisebbségnek szá-
mítanak, mint mi. Ráadásul a 

történelmünk, a kultúránk na-
gyon sok mindenben összeköt 
bennünket. Érdekelni kezdett a 
ruszinok világa, megszerettem 
őket, és az irántuk érzett tiszte-
letből tanultam meg a nyelvüket.

Kovács sándor e sokrétű tu-
dásnak köszönheti, hogy a het-
venes évektől egyre gyakrabban 
kérték fel Magyarországról érke-
ző turistacsoportok vezetésére. 

− A Bajkál-tóig, szibériáig 
vezettem csoportokat, s ennek 
során tárult fel előttem, milyen 
is valójában ez a vörös biroda-
lom.
A kilencvenes években megérett 
a gondolat Kovács sándorban, 
hogy a felhalmozott tudásanya-
got könyvben rendszerezze.

− nem terveztem írni. Keser-
ves dolog volt az idegenvezetés a 
Kárpátaljára a kilencvenes évek 
elején „beinduló” csoportok-
kal: rossz utak, nem működő 
telefonok, lehetetlen állapotok 
mindenütt. Az utak során a cso-
portok tagjai kezdtek nyaggatni, 
hogy írjam le, amit tudok, és 
amikor 1996-ban végre megje-
lent az első könyvem, pár hónap 
alatt el is fogyott. Azóta 12 kiad-
ványom született, szerkesztettem 
kétnyelvű Kárpátalja-térképeket, 
forgattam dokumentumfilmeket 

is – foglalta össze szerzői mun-
kásságát Kovács sándor.

Közben a magánéletében is 
változás következett be. A há-
zassága megromlott, s később 
a XVIII. kerületben találta meg 
élete igazi társát, ezért döntött 
úgy 1999-ben, hogy Budapestre 
költözik.

− A hivatásom szerint mate-
matikatanár vagyok, fantaszti-
kus dolog, hogy 2001-ben itt, a 
felnőttek gimnáziumában kap-
tam állást. Megtaláltam a he-
lyem a kerületben.

Kovács sándor eközben nem 
szakadt el Kárpátaljától sem. Bár 
ma már nem vezet csoportokat 
(2012-ben az Üde színfolt egye-
sület tagjai még vele utaztak), 
aktív szerepet vállal a kárpátal-
jai gyökerű alkotók civil képvi-
seletében. előadásokat tart, és 
Kárpátalját bemutató fotógyűj-
teményét az ország számos tele-
pülésén állították ki (2009-ben 
a Városháza galériában is). A 
kiállítás, amely a határokon túl 
is megtekinthető volt, jelenleg a 
Polgárok Házában látható.

− Korábban elnökségi tag 
voltam a Kárpátaljai szövetség-
ben, de be kellett látnom, hogy 
a rengeteg egyéb feladat mellett 
azt nem tudom teljes emberként 

csinálni. Felkérésre elvállaltam 
a Kárpátaljai Irodalmárok, Mű-
vészek, Alkotók Közösségének 
elnöki tisztét, amelyet örömmel 
látok el.

A közeljövő terveivel kapcso-
latban Kovács sándor így fogal-
mazott:

− Kiadásra vár a Kárpátaljai 
spektrum című könyvsoroza-
tom kilencedik kötete. A nyáron 
egy filmes stábbal dolgozom 
együtt: felkértek egy Tiszáról 
szóló tévés filmhez szakértőnek, 
és szervezés alatt áll egy má-
sik tévés produkció, amelyben 
ugyancsak szakértőként műkö-
döm közre: leforgatjuk egy tri-
lógia harmadik részét a kárpát-
aljai fatemplomokról, amelyeket 
én felbecsülhetetlen kincsnek 
tartok.

Az önKormányzAt 
KitüntetettJe
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata a 
művelődésért díjat 
adományozta 2011-ben 
Kovács sándornak. Az 
elismeréssel egyszerre 
tisztelegtek a kiváló 
pedagógus és a sikeres 
közíró, alkotó előtt.

ha van jó ügy, melléáll
 Kovács Sándor tanár, író, filmes Kárpátaljáról és a XVIII. kerületről

egész életében azt vallotta, hogy nem érdekcsoportokat 
kell támogatni, hanem ügyeket

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

    MAGYARORSZÁGON ELSŐKÉNT
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!

Zöldes – szürke ( Ray Ban ) fényre sötétedő 
lencse kizárólag NÁLUNK kapható!
Magas oxigén áteresztő havi színes kontaktlencsét keresse üzletünkben!
Az egészséges szemekért!
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