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ÚJ óvodA

A Napsugár óvoda tagóvodája a szélső 
utcában a napvirág nevet kapta. a 
gyakorlatilag újnak számító épület 
kialakítása, színvilága rá is szolgál erre 
a névre. az átépítés után szeptem-
bertől három csoportban 75 gyermek 
számára lesz itt európai színvonalú kö-
zösségi és játszóhely. a végeredmény 
teljes egészében a gyerekek kényelmét 
szolgálja.

ÚJABB FeJlesztéseK

Elsősorban energetikai korszerűsítések-
ről döntött a nyár előtti utolsó ülésén 
az önkormányzat képviselő-testülete: 
több iskola mellett megújul egy óvoda 
és egy bölcsőde is. Ugyanakkor bővül 
a thököly úti sporttelep, amely így 
több fiatalt tud fogadni. Pont került 
két társasház történetére a gloriett-
lakótelepen, így mindkettő korszerűsí-
tése megkezdődhet.

CsAtornázás

Gyors ütemben készül az új szennyvíz-
rendszer, eddig mintegy 45 kilométer 
csatorna épült már meg. a korszerű 
hálózatra az üzembe helyezés után, 
várhatóan ősztől lehet csatlakozni. 
Cikkeinkben a lakossági rákötésekkel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat 
foglaltuk össze, valamint a legjelentő-
sebb tömegközlekedési változásokhoz 
igyekszünk segítséget nyújtani.

vár A strAnd!

Az idei nyárra, legalábbis a strandidőt 
illetően, nem lehet okunk panaszra. 
a fürdeni, napozni vágyóknak pedig 
elég, ha a bókay-kertig mennek. hogy 
mennyire kedvelt a kerületiek köré-
ben a Park strand, azt bizonyítja a 
kiemelkedő forgalom. a strand május 
közepétől egészen augusztus utolsó 
napjáig vár mindenkit, akkortól pedig 
az uszodát lehet felkeresni.

mArAd A Pler

Fordulatos hónapokat élt át a kerületi 
kézilabdacsapat, hiszen előbb az nb 
i-es szereplés, majd a folytatás volt 
kétséges. végül úgy hozta a Pler jó 
sorsa, hogy a csapat megmaradt, és 
az első osztályban, a legjobbak között 
kezdheti meg a bajnokságot. az ehhez 
vezető nem sima útról és a ma is léte-
ző gondokról beszélgettünk hutvágner 
istvánnal.

    

3. oldal 5-8. oldal 12. oldal 19. oldal

� a Xviii. kerületi 
önkormányzat 
saját anyagi 

forrásainak felhasz-
nálásával fejleszti a 
térfigyelő kamera-
hálózatot. a tervek 
szerint az alacskai 
úti lakótelepen kilenc 
kamerát telepíte-
nek még ezen a 
nyáron. az alacskai 
fejlesztésen kívül a 
lakatos-lakótelepre 
is figyelmet fordít a 
kerület vezetősége: 
itt négy új kamera 
kihelyezését tervezik.

PusKás attila   

Az önkormányzat kiemelt fel-
adatként kezeli Pestszentlőrinc-
Pestszentimre közbiztonsági 
rendszerének folyamatos fejlesz-
tését. A térfigyelő kamerarend-
szer bővítése újabb nagy kiter-
jedésű lakóterületek felügyeletét 
teszi lehetővé a XVIII. kerületi 
rendőrkapitányságon működő 
térfigyelő szolgálat számára.

Mindent látni 
fognak
A térfigyelő kamerák elhelyezé-
séről az önkormányzat a rend-
őrkapitányság szakembereinek 
véleményét figyelembe véve 
döntött. A kamerák beszerzése 
után várhatóan augusztusban 
megkezdődik a telepítés. 

– Az Alacskán élők várják a 
fejlesztést, jómagam is találkoz-
tam olyan lakóval, aki olvasta, 
hogy bővül a térfigyelő rendszer 
és érdeklődött a részletekről – 
mondta Csabafi Róbert, a körzet 
fideszes önkormányzati képvi-
selője. – Valamennyi kamera 
kiemelt helyen lesz, a rendőrség 
szakemberei jól átgondolt kon-

cepció alapján ajánlották a hely-
színeket. Várhatóan lesz kamera 
többek között a Krepuska géza 
sétány és a nemes utca sarkán, a 
Királyhágó utca, az Alacskai út 
és a nemes utca találkozásánál 
lévő körforgalomnál és a Csör-
gőfa utcában is. Úgy gondolom, 
hogy egy ilyen rendszernél egy 
esetleges bűncselekmény rögzí-
tésén kívül legalább olyan fontos 
az is, hogy a felvételek segítségé-
vel felismerhető legyen a mene-

külő iránya, útvonala. Bízom a 
rendőrök hozzáértésében, mert 
a térfigyelő kamerák jelenléte a 
kerület más részein már bizo-
nyította, hogy segíti a bűnmeg-
előzést vagy a felderítést.

Az Alacskai-lakótelepen 
egyébként a betörések okozzák 
a legtöbb gondot. A kamerák-
nak, illetve az általuk lefedett 
terület nagyságának köszönhe-
tően remélhetőleg csökkenni 
fog az effajta bűncselekmények 
száma. rossz hír a bűnözőknek 
az is, hogy a lakótelep kiépítésé-
ből adódóan nem igazán tudnak 
majd elbújni a 360 fokban elfor-
gatható elektronikus őrszemek 
elől.

újra lehet
Majd Parkolni
Az alacskai térfigyelő hálózat 
létrehozásán kívül az önkor-
mányzat tervei szerint a Laka-
tos-lakótelepen lévő kamera-
rendszer is bővül az idén. Itt 
most négy kamera szolgálja a 
lakosság biztonságát, ezt akar-
ják megduplázni.

– sajnos az itteni kamera-
rendszert 2010 előtt eléggé hi-
ányosan építették ki. A kame-
rák által nem látott helyeken 
gyakori a benzinleszívás és a 
nyakláncletépés – tájékoztatott 
Kádár Tibor, a körzet fideszes 
önkormányzati képviselője. – 
A négy új kamera kihelyezésé-
vel szeretnénk a lakótelepnek 
ezeket a fehér foltjait megszün-
tetni, biztonságosabbá tenni.

A négy kamera egyikét az 
Aranyeső és a Mikszáth Kál-
mán utca sarkára tervezik.

– ennek köszönhetően is-
mét birtokba vehetnek majd 
egy 24 férőhelyes parkolót az itt 
élők, akik a lopástól, rongálás-
tól félve évek óta nem szívesen 
állnak ide az autóikkal – hívta 
fel a figyelmet az e téren várha-
tó kedvező változásra is Kádár 
Tibor. 

2. oldal

csabafi róbert, a körzet önkormányzati képviselője azt mutatja, hogy valamennyi kamera 
kiemelten fontos helyen lesz

töBB térFigyelőt tervez Az önKormányzAt
a térfigyelő hálózat bővítésével a jövőben is kiemelten 
kíván foglalkozni Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata. amint arra lévai istván zoltán alpolgármes-
ter korábban már utalt, az önkormányzat célkitűzése 
annak ellenére nem változott, hogy ezúttal saját anyagi 
forrásból kell végrehajtania a fejlesztést. a további 
tervekben a%kerület több más pontjának, például a 
béke tér környékének és Pestszentimre központjának a 
bekamerázása szerepel. 

egyre több 
a modern 
busz 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén is 
folyamatosan frissíti az 
autóbusz-állományt a 
Budapesti Közlekedési 
Központ. A kerületben 
május vége óta közle-
kednek az új, rába-volvo 
7900A típusjelű csuklós 
autóbuszok. 

a volánbusz zrt. által 
üzemeltetett járművek 
megjelenésével a boráros 
tér–pestszentimre–gyál-
vonalon a teljes üzemidő-
ben a legmodernebb, ala-
csonypadlós buszok járnak. 
ezzel az 55-ös buszjárat 
útvonalán európai szinten is 
kiemelkedő színvonalat tud 
nyújtani a bKK új szolgál-
tatója.
az 55-ösön kívül a 84e, a 
89e, a 94e, a 294e, illetve 
az éjszakai 994-es járat 
vonalán is megjelentek a 
rába-volvo buszok. Mindez 
azt is jelenti, hogy május 
vége óta valamennyi emlí-
tett vonalon alacsonypadlós 
buszok járnak. az utasok 
kényelmét az elektronikus 
utastájékoztató rendszer 
és a légkondicionálás is 
szolgálja.
a korszerű járművek 
motorja megfelel a leg-
szigorúbb európai nor-
máknak, a%károsanyag-
kibocsátásuk több mint 90 
százalékkal kisebb, mint a 
korábbi autóbuszoké. 

várhatóan augusztusban kezdik telepíteni az új térfigyelőket 

Hamarosan indul
a KameratelePÍtés
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,
kisrob@freemail.hu, július 26-án, 
szombaton 9–11 óra között
a Kondor Béla Közösségi Házban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Már a kapuban állva rácso-
dálkozhatunk a színpompás 
játszóudvarra. A zöld fű és a 
különféle játékok vidám, szí-
nes festése felnőttként is játék-
ra csábít. 

Családias légkör
Az eke utcai napsugár óvoda 
tagóvodája a napvirág nevet 
kapta. A gyakorlatilag teljesen 
újnak számító épület kialakí-
tása, színvilága rá is szolgál 
erre a kedves névre. Az épü-
letbe belépve és végigjárva a 
különböző helyiségeket, le-
szögezhető, hogy a 199 millió 
forintból elkészült beruházás 
végeredménye teljes egészében 
a gyerekek és az őket nevelő 
óvónők kényelmét, jó közér-
zetét szolgálja.

– Igazi mesepalota lett a 
régi, romos épületből, amely-
ben a decemberi projektin-
dítón a most új otthont kapó 
Méhecske csoport tagjai tar-

tottak bemutatót énekkel, já-
tékkal a mindennapi óvodai 
életükből – mondta Perge 
Zsoltné óvodavezető, aki a 
június 24-i műszaki átadáson 
büszkén mutatta be a cso-
portszobákat, a mosdókat, a 
kiszolgálóhelyiségeket.  – Az 
épületben melegítőkonyha 

működik, amely ugyanakkor 
olyan korszerű eszközök-
kel van felszerelve, hogy ha 
szükséges, főzőkonyhaként is 
használható.

– számomra különösen 
fontos, hogy ilyen színvo-
nalas fejlesztés valósult meg 
ott, ahol magam is négy évig 
koptattam az iskola padjait – 
jelentette ki Lévai István Zol-
tán alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője. – 
Külön köszönet a szülőknek, 
akik türelemmel várták az 
óvoda megvalósulását, de re-
mélem, maguk is látják, hogy 
megérte, mert gyermekeik 
egy gyönyörű, modern létesít-
ménybe járhatnak. Mivel sok 

a fiatal család a körzetben, a 
kihasználtsággal hosszú távon 
sem lehet baj. Az oktatási lé-
tesítmény tovább szépül, az 
iskolaudvar fejlesztésével foly-
tatódik.

színes belső tér
A gyerekek első közösségi 
élményét nagyban meghatá-
rozza a környezet. Ughy At-
tila polgármester is elsőként 
azt állapította meg, hogy az 
új óvoda légköre még üresen, 
gyerekek nélkül is barátságos.

– A tágas terek, a funkci-
ókhoz igazodó játékosság, a 
vidám, színkódos csoportel-
rendezés is mutatja, hogy a 
tervező teljes mértékben azo-
nosulni tudott azzal, hogy az 
óvoda adja a gyerekek első 
közösségi élményét. ebben a 
meleg, barátságos környezet-
ben a pici gyerekek, akik elő-
ször félve, az édesanyjuk kezét 
szorongatva lépnek az óvodá-
ba, talán egy kicsit hamarabb 
feloldódnak, és könnyebben il-
leszkednek be az új közösség-
be – mondta a polgármester, 
aki azt is hangsúlyozta: örül 
annak, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén az önkor-
mányzatnak feladatot ad a 
gyermekek növekvő száma, 
és hogy nem felszámolni kell 
a meglévő óvodai vagy iskolai 
kapacitást, hanem időről idő-
re újabbakat szükséges létre-
hozni.  

Három csoport, 
egy közösség
Életre kelt Pestszentimrén a régi iskolaépület

� aki ritkán jár Pestszentimrén a szélső utcá-
ban, az a régi iskolaépületre emlékezve biz-
tosan meglepődik a napvirág óvoda láttán. 

Ugyanis a decemberben még romos házra rá sem 
lehet ismerni. a teljes felújításnak köszönhetően 
szeptembertől három csoportban 75 gyermek 
számára lesz itt európai színvonalú közösségi és 
játszóhely.

lévai istván zoltán alpolgármester úgy érzi, érdemes volt türelemmel várni erre az óvodára

Bőven vAn hely A szAlAdgálásrA
az óvoda büszkesége lehet a kerületi intézményeket 
tekintve egyedülálló méretű, 100 négyzetméteres torna-
terem, valamint az európai uniós normáknak minden te-
kintetben megfelelő játszóudvar. a terem számos ablakán 
át rosszabb időjárás esetén is természetes fény árad a 
gyerekekre.
– a három részre tagolt udvaron akár egy időben lehet 
foglalkozásokat tartani valamennyi csoport számára – 
tette hozzá Perge zsoltné.
az udvari mászókák alatt biztonságos, rugalmas aljzat 
óvja a gyerekek testi épségét, a homokozókat lefedő 
ponyva pedig több funkciót is ellát egyszerre. egyrészt, 
amikor üres az udvar, védi a szennyeződéstől a ho-
mokot, amit így a szél nem tud széthordani, másrészt 
játék közben a homokozó fölé kifeszítve árnyékot nyújt a 
gyerekeknek.
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Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

 Közélet Nő a zöldenergia szerepe az önkormányzati intézmények működtetésében

� elsősorban ener-
getikai korszerű-
sítésekről döntött 

a nyár előtti utolsó 
ülésén az önkormány-
zat képviselő-testülete: 
több iskola mellett 
megújul egy óvoda 
és egy bölcsőde is. 
Ugyanakkor bővül a 
thököly úti sporttelep, 
amely így több olyan 
fiatalt tud fogadni, akik 
aktívan kívánják tölteni 
a szabadidejüket.

Pont került két társasház tör-
ténetére a gloriett-lakótelepen: 
mindkettő megkapta a panel-
pályázathoz szükséges önkor-
mányzati támogatási összeget, 
így megkezdődhet a korszerű-
sítésük. A gloriett 1008 és 1009 
még az előző önkormányzati 
ciklusban nyújtotta be pályáza-
tát a Panel II. programban, ám 
az illetékes minisztérium több 
más pályázat között e társashá-
zakét is jegelte. egy évvel ezelőtt 
újra megnyíltak a minisztériumi 
források, s ekkor már csak az 
önkormányzati rész elkülöníté-
sére volt szükség a sikerhez. A 
képviselő-testület tavaly szep-
temberben úgy döntött, vál-
lalja a részvételt a pályázaton, 
ha szakértő vizsgálja meg a két 
ház műszaki állapotát, amely a 
pályázat beadásának ideje óta 
eltelt években nyilván változott, 
és megállapítja a ténylegesen 
szükséges összeget. A vizsgálat 
lezárult, a képviselők pedig dön-
töttek a két pályázat támogatá-
sáról.

MegújUló 
iskolák
A panelházak mellett a koráb-
biakhoz hasonlóan önkormány-
zati fenntartású intézmények 
is megújulnak, elsősorban is-
kolák, valamint egy óvoda és 

egy bölcsőde. A Táncsics iskola 
sikeresen indult egy KeOP-
pályázaton, így a tervek szerint 
egy éven belül újraszigetelik az 

épület homlokzatát, tetőfelü-
letét, új nyílászárókat építenek 
be, a fűtés korszerűsítésének 
keretében kicserélik a kazánt, 

a hatékony energiagazdálko-
dás jegyében napkollektorokat 
és napelemeket helyeznek el az 
épület tetején, továbbá újakra 

cserélik a világítóarmatúrákat 
is. gyakorlatilag ugyanez tör-
ténik a Kassa utcai iskolában, a 
Vándor óvodában és a Fecskefé-

szek bölcsődében is, a Csontváry 
iskolában pedig a tetőfelületet és 
a homlokzatot szigetelik, vala-
mint új nyílászárókat és új radi-
átorokat szerelnek be, illetve fel. 
A napelemek és napkollektorok 
alkalmazása összhangban áll 
azzal – az európai Unió célkitű-
zéseihez is illeszkedő – önkor-
mányzati szándékkal, amelyet a 
kerület vezetősége folyamatosan 
hangoztat, és az elmúlt évek fej-
lesztéseiben következetesen meg 
is valósított: hogy a zöldenergia 
egyre nagyobb szerepet kapjon 
az önkormányzat által fenntar-
tott intézmények működtetésé-
ben. 

bővül 
a sPortteleP
A Thököly úti sporttelepen jú-
liusban megkezdődik egy új 
műfüves futballpálya építése. A 
meglévő élő- és műfüves pálya 
elsősorban a kerületi egyesü-
leteknek nyújt edzési és játék-
lehetőséget, e pályák azonban 
erősen kihasználtak, így egy 
újabb létesítmény több sportolni 
vágyót tudna fogadni. A képvi-
selő-testület múlt ősszel vetette 
fel az újabb pályázat lehetőségét, 
s azóta az sikeresen le is zajlott. 
Az új műfüves pálya építési 
költségeinek 70 százalékát a pá-
lyázat kiírója, a Magyar Labda-
rúgó szövetség állja, a maradék 
30 százalékot az önkormányzat 
vállalja. 
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Országszerte egyre több helyen 
alkalmazzák a modern tech-
nológiát arra, hogy az idős, 

sokszor egyedül élő emberek 
egészségügyi vészhelyzetben 
azonnali segítséget tudjanak 

kérni a velük kapcsolatot tartó 
szakemberektől.

Mire jó?
Mindez egy korszerű jelző-
rendszernek köszönhető. A 
készülékeket az idős emberek 
maguknál tartják, a szükség 
esetén küldött jel pedig egy 

központba fut be, amelyet 
egészségügyi-szociális terüle-
ten dolgozó szakemberek fel-
ügyelnek, így rövid időn belül 
az illető segítségére tudnak 
sietni.

Magyarországon sok helyütt 
használnak már ilyen rend-
szert, amely a tanyákon vagy 
kis falvakban élő időseknek kü-
lönösen nagy segítség, de a vá-
rosokban is hasznos az egyedül 
élők számára. A beszerzés és az 
üzemeltetés költségeit többnyi-
re az önkormányzatok vállalják 
magukra.

Még többen 
kaPhatnak
A XVIII. kerület az egyik 
legnagyobb kiterjedésű fővá-
rosi kerület, és sokan élnek 
itt olyanok, akik gondozásra 
szorulnak. A Kondor Béla 
sétányon működő somogyi 
László szakszolgálat jelen-
leg 67 jelzőkészülékkel ren-
delkezik, ezeket tudja szét-
osztani a Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén élő idő-
sek között. A tapasztalatok 
azonban azt mutatták, hogy 
ennél jóval több műszerre 
van szükség, ezért az ön-
kormányzat most újabb 97 
készülék beszerzéséről dön-
tött. A szakmai koordinációt 
továbbra is a szakszolgálat 
látja el. 

gOMBnyOMásrA 
MenneK
Újabb segélyhívókat kapnak a kerületben élő idősek

a csontváry iskolában a tetőfelületet és a homlokzatot szigetelik, valamint új nyílászárókat és új radiátorokat szerelnek be

Újabb intézmények 
Újulnak meg
Folytatódik a kerületi intézmények és lakóházak energetikai korszerűsítése

„A számoknak van üzenetük: 
Budapest XVIII. kerülete éppen 
a XVIII. szepsi napok alatt írta 
alá testvérvárosi szerződését a 
felvidéki várossal. szép és meg-
ható díszközgyűlésen mondhat-
tam el a köszöntőmet” – fogal-
maz a Facebook-oldalán Ughy 
Attila polgármester, aki az ön-
kormányzati küldöttség élén jú-
nius utolsó hétvégéjén látogatott 
el a felvidéki szepsire, hogy a te-
lepülés polgármesterével aláírja 
a testvérvárosi megállapodást.

A szerződés megkötésének 
ötlete tavaly ősszel merült fel: 
a Bódva menti kisváros pol-
gármestere, Zachariaš István 
kereste fel Ughy Attilát, a ja-
vaslata pedig összhangban volt 
az önkormányzat azon régi 
célkitűzésével, hogy a XVIII. 
kerületnek valamennyi határon 
túli területen legyen testvérvá-
rosa. A lengyel, bajor, bolgár, 
olasz testvértelepülések mellett 
2010-ben még a székelyföldi 
Tusnádfürdő volt az egyetlen 
ilyen határon túli kapcsolat, 

2012-ben a kerülettel régóta jó 
kapcsolatot ápoló kalotaszegi 
Körösfő is csatlakozott a kö-
zösséghez, és most szepsi is e 
kötelék tagja lett.

Ughy Attila az aláírási cere-
móniát is magába foglaló dísz-
közgyűlésen így köszöntötte az 
új testvért:

− Mi, itt Közép-európa szí-
vében, hiszünk abban, hogy 
nem vagyunk egyedül, hogy 
mindig vannak társaink. Ha bi-
zonyos élethelyzetekben ennek 
ellenkezőjét gondoljuk, akkor 
is tudjuk: ez csupán olyan pró-
batétel, amellyel kitartásunkat 
meg a szűkebb és tágabb közös-
ség iránti igaz érzéseinket tesz-
teli a világ. Azt szeretném, hogy 
az itt élők iránt érzett, általam 
hozott megbecsülés és tisztelet 
még sokáig itt maradhasson; 
hogy az önök vendégszeretetét 
hazavihessem; hogy egymástól 
távol is érezzük: kapcsolatunk 
nem a véletlen műve, hanem ér-
tékteremtési és értékmegőrzési 
szándékunk bizonyítéka.

testvérváros 
lett szepsi
A Felvidékre látogatott június utolsó hétvégéjén az ön-
kormányzat küldöttsége, hogy a Xviii. szepsi napok 
keretében aláírják a település képviselőivel a testvér-
városi szerződést.

Jelzőkészülékes rendszer segíti a kerületben élő idő-
seket abban, hogy szükség esetén időben tudjanak 
segítséget kérni az egészségügyi szakemberektől. 
Csak egy gombnyomás, és a segítség máris érkezik.
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4 Közélet Gazdálkodjunk együtt a közösségi kertben!

elismerés a 
polgárőröknek
A kerületben működő három polgár-
őrcsoport 12 munkatársa kapott elis-
merést a Közalapítvány a Xviii. kerület 
Közbiztonságáért kuratóriumától. Az 
okleveleket és a jutalmakat lévai ist-
ván zoltán alpolgármester, a kuratóri-
um alelnöke adta át június 27-én.

– Úgy gondolom, hogy a kerületben élők nevé-
ben is csak a legnagyobb elismeréssel szólhatok 
a polgárőrök munkájáról, akik a szabadidejüket 
feláldozva esténként, éjjel vagy a hétvégeken és 
az ünnepnapokon nem a családjukkal töltik az 
időt, hanem a kerület közbiztonságáért dolgoz-
nak – mondta Lévai István Zoltán, aki külön 
kiemelte a polgárőrcsoportokban igazán férfias 
munkát végző hölgyek teljesítményét. 

A Közalapítvány a XVIII. kerület Közbizton-
ságáért kuratóriuma a polgárőrcsoportok veze-
tőinek ajánlása alapján elismerésben részesítette 
az erzsébet-telepi Polgárőrcsoportból Temesfői 
Lászlót, szabó gyulát, rózsahegyi Imrét és Fe-
kete Jánosné Bene Katalint, az Imrei Polgárőr-
csoportból Böszörményi Jánost, Burján Vivient, 
Kürti Istvánt és nikodém szandrát, a Lőrinc-
Kertváros Polgárőrcsoportból pedig székely 
Lászlót, révész Zoltánt, Felvinczi Károlyt és 
Horváth Dánielt.

Ê P. a. 

Végre 
lazíthattak 
Bókay-kerti pikniken ünnepelhették 
meg a kerületi polgárőrök a június 27-
én átvett jutalmakat.

− Bár a kerület közbiztonsága folyamatosan ja-
vul, a polgárőrök munkájára továbbra is szük-
ség van. Újra szeretném biztosítani önöket és a 
lakosságot: az önkormányzat a maga eszközei-
vel a jövőben is támogatja a polgárőrcsoportok 
tevékenységét – hangsúlyozta Lévai István Zol-
tán alpolgármester a Bókay-kertben június 28-
án rendezett polgárőrnapon.

A kerület négy évvel ezelőtt munkába lépő 
vezetősége egyértelműen a polgárőrség erősí-
tése mellett tette le a garast. Az önkormányzat 
anyagi eszközökkel is hozzájárul ahhoz, hogy a 
rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrcsoportok 
hatékonyan tudjanak együttműködni a bűn-
megelőzésben és a bűnüldözésben.

noha a polgárőrök gyakorlatilag minden he-
lyi ünnepségen ott vannak, hiszen a járőrözés 
mellett részt vállalnak a rendezvények biztosítá-
sában is, nekik maguknak kevés alkalmuk van 
az ünneplésre. A június vége ilyen. A városhá-
zán átadott jutalmak után egy nappal oldottabb 
hangulatú pikniket rendeztek a Bókay-kertben. 

A rendezvényt, amelyet a Közalapítvány a 
XVIII. kerület Közbiztonságáért szervezett, kö-
zös bográcsozás zárta. 

Ê (kgy)

A közösség 
szolgálatában
Július elseje 1997 óta a közszolgálat-
ban dolgozók napja. A Xviii. Kerületi 
Kormányhivatalban hodruszky Csa-
ba hivatalvezető és Kucsák lászló, a 
kerület országgyűlési képviselője kö-
szöntötte a kerületi hivatal dolgozóit.

Az okmányiroda, amelyet különösen sok ügy-
fél keres fel, a lakossági igény alapján folyama-
tosan hosszabbította meg ügyfélfogadási idejét, 
így már a hét két napján reggel 7 órától, míg két 
napon 18 óráig tart nyitva. Az ügyfélszámot jel-
ző statisztika alapján elmondható, hogy egy év 
alatt a kerület szinte teljes lakossága megfordul 
az okmányirodában. 

Terveik szerint az év második felében meg-
nyíló kormányablakban, az Üllői út 447. sz. 
alatt (a volt DM-üzlet helyén) jóval kulturáltabb 
körülmények között fogadhatják majd a kerü-
let lakosságát, és az esetleg máshonnan érkező 
ügyfeleket.

HIVATALVeZeTőI DICsérő  
OKLeVéLBen résZesÜLTeK: 

ökrösné taróssy Katalin – okmányiroda,
Böhlerné herczeg Andrea tünde  

– hatósági osztály,
Kissné gonda erzsébet – gyámhivatal,

Joó András tamásné  
– munkaügyi kirendeltség,

Fehérvári Barbara  
– működést támogató osztály 

Felhívás
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
(1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet 
a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei 
(1181 Kondor Béla sétány 8.)

InTéZMényVeZeTőI 
munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A határozott idejű vezetői megbízás 
kezdőnapja:
2014. október 1., megszűnésének napja: 2019. 
szeptember 30.

A vezetői megbízás szintje: magasabb vezetői 
(maximum 5 év)

A munkavégzés helye: 1181 Budapest, Kondor 
Béla sétány 8.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító 
okirat szerinti feladatellátás, takarékos 
gazdálkodás, kapcsolattartás a fenntartóval.

illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség 
és szakképzettség vagy nem szakirányú 
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga, a kulturális 
szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 
szóló 1/2000. (I. 14.) nKÖM rendelet szerint 
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztartási ismereteket is 
nyújtó közművelődési intézményvezetői 
tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal 
történő igazolása; 
– a felsőfokú közművelődési végzettségnek 
és szakképzettségnek megfelelő szakirányú 
munkakörben legalább 5 éves szakmai 
tapasztalat; 
– vagyonnyilatkozat-tétel;
– kiemelkedő közművelődési tevékenység;
– magyar állampolgárság vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státus.
– magasabb vezetői beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető; 
– cselekvőképesség; 
– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– szakmai életrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, 
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 
és a gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést; 
a képesítést igazoló okiratok, illetve azok 
másolata, valamint az előírt szakmai 
gyakorlatot igazoló okmányok másolata; 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez; 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul 
az Oktatási, Közművelődési, sport- és Ifjúsági 
Bizottság, valamint a képviselő-testületi ülés 
nyilvánosságához.

A pályázat benyújtásának határideje: 
A nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján 
történő közzétételtől számított 30 napon belül. 

A pályázat benyújtásának módja és 
helye:
A pályázatot 4 példányban kell nyomtatott 
formában benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, 
Üllői út 400.) gémesi Anna Tündének és 
a gemesit@bp18.hu e-mail címre elküldeni 
„Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei 
pályázat” megjelöléssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát 
követő 30 napon belül, de legkésőbb a 
következő rendes képviselő-testületi ülés 
napjáig.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt gémesi Anna Tünde ad a 296-1478 
vagy a 06-30-204-1119 telefonszámon.

Új portállal, a www.tovabb18. hu-val 
tervezhetjük a kerület jövőjét
végiggondolta már, milyen sok változás történt kerületünkben az elmúlt években? 
Az új információs oldal – www.tovabb18.hu – segít ennek áttekintésében. egy kat-
tintással minden, ami helyi, és ami lendületben van.

Városi tanya a Lakatoson
Augusztusban nyílik Pestszentlőrinc-Pestszentimre első közösségi kertje. A laka-
tos-lakótelepen az érdeklődők már körbejárhatták a parcellákat.

Az első hazai közösségi kert ötlete 2009-ben me-
rült fel Budapesten, s azóta fővárosszerte egyre 
nagyobb teret követel magának a kertészkedő 
mozgalom. számtalan helyen fogtak már össze 
a legkülönfélébb háttérrel rendelkező emberek, 
hogy közösségi termelésbe kezdjenek. A gazdál-
kodás örömén túl ezek a kertek hozzájárulnak 
a városi környezet javításához is, és összetartó, 
gondoskodó közösségeket hoznak létre.

A közösségi kertek használaton kívüli vagy 
elhanyagolt városi területen épülnek, s azokat 
magánemberek csoportja önkéntes alapon veszi 
művelésbe. ezeken a helyeken szakértői segítség-
gel termelhetnek zöldségeket, fűszernövényeket, 
gyümölcsöket vagy virágokat a szabadidős gaz-
dálkodók. A terményeket nem eladásra, hanem 
javarészt saját fogyasztásra állítják elő, a részbeni 

önellátás révén csökkentve az élelmiszerek be-
szerzésére fordított összeget.

A Fővárosi Önkormányzat által tavaly május-
ban meghirdetett, a városi közterületek megújítá-
sát célzó Tér-Köz pályázatban is a közösségi ker-
tek kialakítása az egyik ajánlott program. ennek, 
illetve a kerületi önkormányzat támogatásának 
köszönhetően hozza létre az Agora Lokálpatrióta 
egyesület az első ilyen kertet a Lakatos-lakótele-
pen. Az egyesület célja az, hogy olyan egészséges 
szabadidős tevékenységre adjanak lehetőséget az 
itt élőknek, amelynek segítségével a közösségi 
érzésen túl a természet csodáit is megtapasztal-
hatják. 

Míg a kert tervei készültek, az érdeklődők 
előadásokon vehettek részt, amelyeket a Buda-
pesti Corvinus egyetem Kertészettudományi 
Karának neves oktatói tartottak. ezeken az elő-
adásokon megtudhatták, mik termelhetők egy 
közösségi kertben, hogyan működik az a gya-
korlatban, és milyen szabályokat kell betartani a 
kerthasználat során. 

A közösségi kertet a Lakatos úti eötvös Lo-
ránd általános Iskola mögött, a volt kézilabda-
pálya helyén alakították ki. A 1412 négyzetmé-
teres elkerített területen összesen 35 darab 10 
négyzetméteres parcellát alakítottak ki, ame-
lyeket sorsolással osztottak ki a jelentkezők kö-
zött. A kerten belül helyet kapott még egy közös 
fűszernövénykert, pihenő- és barkácshely is, a 
locsolás pedig két kerti csapból oldható meg. A 
parcellák bérleti díját még nem határozta meg az 
egyesület, de várhatóan havonta pár száz forint-
ba kerül majd. A közösségi kertet több kerületi 
cég is támogatja, például eszközökkel, palánták-
kal vetőmaggal.

A jelentkezők alig várják, hogy belevethessék 
magukat a kertészkedésbe. Van, aki kisgyer-
mekkel, családdal, van, aki a barátaival vág neki 
a feladatnak.

Ê csernai mariann

− A legfontosabb: Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre mozgásban van – kezdi beköszöntő be-
szédét Ughy Attila polgármester a kerület új 
információs oldalán. A Tovább, 18! elnevezésű 
internetes oldal áttekintést nyújt minden fon-
tos eseményről, amely az elmúlt négy évben 
történt. 

Márpedig van miről beszélni. 
− elég, ha végigmegyünk az utcákon, vagy 

sétálunk egyet a köztereken, munkagépekkel, 
munkásokkal, mérnökökkel találkozunk, akik 
azért dolgoznak, hogy a kerület rendezettebb, 
tisztább és komfortosabb legyen – folytatja a 
polgármester.

Valóban, nehéz nem felfedezni: egyszer-
re több olyan projekt is fut, amelynek célja a 
városrész megújítása, a lakosok életének kom-
fortosabbá tétele. A kerület legnagyobb ré-
szét ezek közül a Budapest komplex integrált 
szennyvízelvezetése program (BKIsZ) érinti, 
amelynek köszönhetően Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre végre megkapja azt a mintegy 
90 kilométer csatornahálózatot, amelyre év-
tizedek óta vár. ezen túlmenően hamarosan 
körforgalmat alakítanak ki a Baross és a Mar-
gó Tivadar utca kereszteződésében, megújul 
a Béke és a Kossuth tér, térfigyelő kamerákat 
telepítenek az Alacskai, majd a Lakatos-lakó-
telepen is. 

Ha néhány évre visszatekintünk, az ehhez 
hasonló nagyszabású beruházások –például 
Pestszentimre városközpontjának harminc éve 
várt modernizálása – mellett azt látjuk, hogy 
sportkomplexumokat, parkokat, uszodákat, 
orvosi rendelőket, játszótereket, panelházakat 
újítottak meg, és számos óvodában, iskolában, 
önkormányzati intézményben valósították 
meg az energetikai korszerűsítést. Óriási – és 
folytatódó – munka, amely részben uniós for-
rásokból, részben állami vagy fővárosi támo-
gatással, részben önkormányzati pénzből, il-
letve önrészből valósult meg.

A most induló Tovább, 18! portál célja 
azonban nem csupán az, hogy lajstromba ve-
gye ezeket a sikereket. 

– A kerületünk tele van ismert és kevésbé 
ismert „csodatörténetekkel”, amelyekről min-
den lakosnak tudnia kell – fogalmaz Ughy At-
tila, aki egyúttal arra buzdítja az olvasót, hogy 
mondjon véleményt, tegyen fel kérdést akár az 
elvégzett munkával, akár a futó projektekkel 
vagy a tervekkel kapcsolatban. erre számos le-
hetőség van, többek között azokon a közösségi 
médiafelületeken, amelyekhez ez az új portál is 
kapcsolódik.

érdemes tehát meglátogatni: www.tovabb18.
hu.

Ê Kerékgyártó györgy
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ingyenes szűrések
az egészségért
Három hétig, három helyszínen várják a 60 éven felülieket

A szűréseK időPontJAi
Pestszentlőrinci piac: július 16. szerda és 19. szombat, 7–12 
óráig.
havanna-lakótelepi piac: július 19. szombat, 7–12 óráig.
Pestszentimrei termelői piac (a sportkastély mellett): július 
19. szombat, 7–12 óra között.
Minden helyszínen vércukor-, vérnyomás-, koleszterin- és 
testsúlymérés, valamint bMi-meghatározás van.

Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete

www.válasz.hu

Keresse július 24-től
az újságárusoknál!

Pest-budai Látkép

4x138_5_pest-budai.indd   1 2014.06.27.   11:20

lAKásPályázAt
Budapest XVIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre Önkormányzata 
(1184 Budapest, üllői út 400.) a tulajdonosi Bizottság 268/2014. (VI. 24.) sz. határozata alapján

nyIlVános pályázatot HIrdet 

az önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakások költségelven történő bérbeadására

ssZ CÍM szobaszám Komfortfokozat m2 Bérleti díj Ft/m2/hó Megtekintés
1 Csontváry K. T. u. 6. 3/8 1 + 2 fél összkomfortos 59 525 Július 15. 9–10
2 Csontváry K. T. u. 21. 4/21 2 + fél összkomfortos 71 525 Július 15. 10–11
3 Csontváry K. T. u. 30. 1/3 2 + fél összkomfortos 71 525 Július 15. 11–12
4 endrődi u. 2/b 2/3 1 összkomfortos 40 525 Július 17. 9–10
5 Havanna u. 9. 6/33 2 + fél összkomfortos 71 525 Július 18. 9–10
6 Havanna u. 41. 5/17 2 + fél összkomfortos 60 525 Július 18. 10–11

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2014. augusztus 26. (kedd) 900 óra, Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal, 1184 Budapest, Üllői út 400. III. emelet 305. szoba
A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása:  A pályázatot zárt borítékban „Költségelvű bérlakás” jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, 
sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet. A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át, és 

minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.
A pályázatok bontása: 2014. augusztus 26. (kedd) 930 órakor a 1184 Budapest, Üllői út 400. I. emelet 119. tanácsteremben.
A pályázatokat tartalmazó zárt borítékokat a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda bontja fel a pályázati felhívásban megjelölt 

időpontban.
A pályázatok elbírálása:  A pályázatok elbírálásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt. A pályázat eredményéről a pályázók 

írásos értesítést kapnak.
Pályázati dokumentáció:  A dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, s letölthető a 

www.bp18.hu internetes oldalról.

A kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt módosítani vagy visszavonni a pályázati felhívás 
közzétételével megegyező módon. 

BArACKVásár!
A pestszentimrei termelői piac – a termelői.hu 
közösség – a sikeres meggyvásár után július 
18–19-én kedvezményes kajszibarackvásárt 

szervez Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának támogatásával. 

A barackvásár időpontja: július 18–19.,  
péntek–szombat, 7-től 15 óráig.

helyszínek:
– a a polgármesteri hivatal melletti régi piactér 

– a pestszentimrei termelői piac (a sportkastély mögött)
– Hősök tere (Patika tér)

 A vásár idején és helyszínein az első osztályú zsámbéki 
sárgabarack kilója 298 Ft /kg.

A kezdeményezésről további tájékoztatást az 
önkormányzat és a Termelői.Hu közösség honlapján 

(www.bp18.hu; www.termeloi.hu), illetve a termelők 
facebook-oldalán 

(www.facebook.com/termeloi.hu) kaphatnak. 
ez utóbbi helyen az online termelői piacról is 

tájékozódhatnak
Telefonon a 06-20-504-2004-as számon lehet 

érdeklődni.

európa első piacszínháza július 26-án nyílik a Kolosy 
téri piaccsarnokban! 

első alkalommal Vándor éva főszereplésével Willy 
russell shirley Valentine című darabja lesz látható.

További információ: www.piacszinhaz.hu.

ditzendy attila   

– Minden érintettnek küldtünk 
meghívólevelet – mondta Holové 
Zsolt, a polgármesteri hivatal 
vezetője. – A levelet nem kellett 
magával hoznia senkinek, ter-
mészetesen nem küldték haza 
azt, aki még nem töltötte be a 
hatvanat.

vérnyoMás- és 
testzsírérték 
A vérnyomás-, vércukor-, ko-
leszterin-, testzsír-, testsúlymé-
rés mellett minden résztvevő 
kis tájékoztató füzetet kapott. A 
kiadvány életmódi tanácsokat 
ad az időseknek, különös tekin-
tettel a nyári időszakra. Meg-
tudhatják belőle, miként táplál-

kozzanak kánikulában, hogyan 
védjék a bőrüket, szemüket a 
perzselő napsugaraktól.

– A szépkorúakkal foglal-
kozó önkormányzati progra-
munkat 2010-ben indítottuk el. 
ennek egyik eleme az egészség-
ügyi szűrés. Az idős emberek 
ilyenkor képet kaphatnak az 
egészségi állapotukról, továbbá 
kész „betegutat” adunk a ke-
zükbe, azaz a vizsgálati ered-
mény mellé javaslatot is, hogy 
milyen szakrendelésre menje-
nek – tájékoztatott Ughy Attila 
polgármester.

– A leggyakoribb problé-
ma a magas vérnyomás- és 
testzsírérték – világosított fel 
Tomaidisz szófia, a XVIII. ke-

rületi Vöröskereszt vezetője, 
miközben éppen egy idős bá-
csi vérnyomását ellenőrizte az 
imrei termelői piac szomszéd-
ságában felállított sátor alatt. 

„140/64/69” – olvasta az ér-
téket, majd a bácsihoz fordult: 

– szed valamilyen gyógy-
szert?

– Igen – hangzott a válasz.
– és be is tetszett venni?
– Igen.
– A 140 kicsit magas. Lehet 

a melegtől, vagy izgult, hogy 
ideérjen – magyarázta szófia, 
miközben lecsatolta az eszközt 
az idős úr karjáról. – ez gyógy-
szer nélkül a 170–180-at ütné – 
mondta nekem.

A Vöröskereszt mellett a 
Havannán a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és rendelőintézet 
dolgozói, a lőrinci piacon pedig 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató non-
Profit Kiemelten Közhasznú 
Kft. munkatársai várták a hat-
van évnél idősebb embereket. 

éP testben 
éP lélek
A testi egészségen kívül a men-
tális és a lelki állapot egyensúly-
ban tartását is fontosnak tartja 
az önkormányzat. A szűrés hely-
színein jelentkezhettek, illetve 
jelentkezhetnek az idős emberek 
a Zsigmond Király Főiskola és 
az önkormányzat szervezésében 
szeptemberben a legújabb őszi 
szemeszterét kezdő nyugdíjas 
Akadémiára.

– egyéb programokkal is 
igyekszünk a kerületben élő 
hatvan év fölöttiek életét meg-
könnyíteni. Ilyen például a 
nyugdíjas Akadémia, ahol új 
közösségbe kerülnek, a közös 
feladatok megoldásán keresztül 
barátságok kötődhetnek, s nem 
utolsósorban segítséget kapnak 
az eligazodáshoz a mind bo-
nyolultabbnak tűnő világban – 
mondta a polgármester.

ughy attila polgármester fontosnak tartja, hogy a vizsgálati eredmények mellé javaslatot is 
kapjanak az egészségük megőrzéséhez a szépkorúak

� az önkormányzat szervezésében július első 
három hetében szombatonként három helyszí-
nen: a pestszentlőrinci és a havanna-lakótelepi 

piacon, valamint a pestszentimrei termelői piacon, 
szerdánként pedig kizárólag a lőrinci piacon tartot-
tak, illetve tartanak ingyenes egészségügyi szűrést 
a hatvan év fölöttieknek. 
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6 A szennyvízcsatornázás miatt számos busz módosított útvonalon közlekedik Közélet

�
a szennyvízcsatornázás 
miatt több fontos közlekedési 
útvonalon átmenetileg forga-

lomkorlátozásra és -terelésre kell 
számítani. július 10. és 18. között 
a nagykőrösi úton, június 19-től 
várhatóan augusztus 31-ig a Petőfi 
utcában, június 30-tól ugyancsak 
augusztus végéig a ráday gede-
on utcában vannak, illetve lesznek 
lezárások, ezért az érintett sza-
kaszokon a tömegközlekedés is 
terelőutakon zajlik. 

nagykőrösi út
Július 10. és július 18. között egyirányúsították 
a forgalmat a nagykőrösi út Dózsa györgy út 
és Felleg utca közötti szakaszán a Határ út irá-
nyában. gyál irányában a forgalmat ebben az 
időszakban a Felleg utca–Bocskai utca–Dózsa 
györgy út–nagykőrösi út útvonalra terelték át. 
A forgalomkorlátozás miatt módosított útvo-
nalon járnak az arra közlekedő 54-es, 55-ös, 
89e, 94e, 294e, 994-es, 84e és 245e buszok.

Az 54-es busz útvonala az alábbiak szerint 
változik az Ültetvény utca irányában:

• a buszok a Nagykőrösi út–Felleg utca–
Bocskai utca–Dózsa györgy út módosított út-
vonalon közlekednek; 

• a Pestszentimre-vasútállomás megállót a 
Bocskai utcába, a Dózsa györgy úti kereszte-
ződés elé helyezték át.

Ugyanebben az időszakban az 55-ös, 89e, 
94e, 294e és 994-es buszjáratok útvonala az 
alábbiak szerint változik gyál irányában:

• a buszjáratok a Nagykőrösi út–Felleg ut-
ca–Bocskai utca–Dózsa györgy út–nagykőrösi 
út módosított útvonalon közlekednek.

A forgalomkorlátozás idején a 84e és 245e 
buszjáratok útvonala az alábbiak szerint válto-
zik a nemes utca irányában:

• a buszjáratok a Nagykőrösi úton a Felleg 
utcáig az eredeti útvonalon, majd a Felleg ut-
ca–Bocskai utca–Dózsa györgy út–nemes utca 
módosított útvonalon, illetve tovább az eredeti 
útvonalon haladnak.

lezárják a Petőfi UtCát
Június 19-től várhatóan augusztus 31-ig a Pe-
tőfi utcát lezárják a Cziffra györgy utca és az 
Üllői út közötti szakaszon. 

ezért módosított útvonalon közlekedik a 
182, 183, 184, 198, 282e és 284e busz.

A fenti időszakban a következő forgalmi 
változásokra kell számítani:

• a Garay utcát az Üllői út és a Bókay Árpád 
utca között kétirányúsították, illetve a Bókay 
árpád és a Cziffra györgy utca közötti szaka-
szát az Üllői út felé egyirányúsították;

változás a ráday 
gedeon UtCában
Június 30. és augusztus 31. között egyirányú a 
ráday gedeon utca nefelejcs utca és Fedezék 
utca közötti szakasza a gyömrői út irányában. 
A nefelejcs utca irányú forgalmat a Babits Mi-
hály utcába terelték át. A Babits Mihály utcát 
szintén egyirányúsították a nefelejcs utca és a 
Fedezék utca között, a nefelejcs utca irányá-
ban. 

ebben az időszakban a 93-as, a 93A, a 198-
as, a 217-es, a 217e és a 980-as buszjárat út-
vonala az alábbiak szerint változik a Kőbánya–
Kispest M, a Dél-pesti Autóbuszgarázs, illetve 
a szarvas csárda tér útirányban:  
a buszjáratok a ráday gedeon utca–

Fedezék utca–Babits Mihály utca–nefelejcs ut-
ca–ráday gedeon utca módosított útvonalon 
közlekednek; 

•  a Kosztolányi Dezső utca megállót a Ba-
bits Mihály utcába, a Kosztolányi Dezső utcai ke-
reszteződés elé helyezték át;

•  a járatok a saját Lőrinci temető megálló-
helyük helyett a 182-es busz Alacska- lakótelep 
irányú Lőrinci temető megállóját használják.

Ugyanebben az időszakban a 282e és a 
284e buszjárat útvonala az alábbiak szerint 
változik a szarvas csárda tér útirányban:

•  a buszjáratok a Ráday Gedeon utca–
Fedezék utca–Babits Mihály utca–nefelejcs ut-
ca–ráday gedeon utca módosított útvonalon 
közlekednek; 

•  a járatok a saját Lőrinci temető megálló-
helyük helyett a 182-es busz Alacska- lakótelep 
irányú Lőrinci temető megállóját használják.


AZ 54-ES, 55-ÖS, 
89E, 94E, 294E, 
994-ES, 84E ÉS 
245E BUSZJÁRATOK 

TERELŐÚTVONALA:

Az 54-es buszjárat Ültetvény utca 
irányú forgalom terelt útvonala: 

Az 54-es buszjárat kimaradó 
megállóhelye: 

Az 55-ös, 89E, 94E, 294E és 
994-es buszjáratok Gyál irányú 
terelt útvonala:

A 84E és 245E buszjáratok 
Nemes utca irányú terelt 
útvonala: 


A 182, 183, 184, 198, 
282E, 284E JELZÉSŰ 
AUTÓBUSZJÁRATOK 
TERELŐ ÚTVONALA:


AA 93, 93A, 198, 217, 
217E, 282E, 284E 
ÉS 980 JELZÉSŰ 
AUTÓBUSZJÁRATOK 

TERELŐ ÚTVONALA:

Nefelejcs utca irányú forgalom 
terelt útvonala: 

Kimaradó megállóhelyek: 

Változások történtek 
a tömegközlekedésben
Tájékozódjunk a forgalomkorlátozásokról, mielőtt útra kelünk!
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7Közélet Szennyvízcsatornázás: fontos információk a rákötésről

�gyors ütemben 
készül az új szenny-
vízrendszer, a ve-

zetékek fele, mintegy 45 
kilométer csatorna már 
megépült. az elkészült 
szakaszok műszaki ellen-
őrzése jelenleg is folyik, s 
a szigorú kontroll biz-
tosítja, hogy a rendszer 
hosszú időn át szolgálja 
problémamentesen az 
érintett kerületi lakosokat. 
a korszerű csatornára az 
üzembe helyezés után, 
várhatóan ősztől lehet 
csatlakozni, de egyre 
több szakaszon kezdhető 
el a telken belüli hálózat 
terveztetése. Cikkünkben 
a lakossági rákötésekkel 
kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat foglaltuk 
össze.

városKéP   

A szennyvízcsatornázás ered-
ményeként Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén több mint 7000 
család kapcsolódhat a fejlesz-
tés során megépülő korszerű 
szennyvízhálózathoz. Az utcai 
gerincvezetékhez a háztartások 
– gravitációs bekötés esetén – a 
házi bekötőcsatornán keresztül 
tudnak csatlakozni, amelyet a 
kivitelező cég a beruházás kere-
tében a telekhatáron belül szá-
mított egy méterre épít ki. Az 
ingatlant és a bekötőcsatornát 
összekötő házi szennyvízhálózat 
megterveztetése, engedélyezteté-
se és kiépítése viszont az érintett 
ingatlantulajdonosok feladata és 
költsége.

A lakossági rákötés többlép-
csős, összetett folyamat. Fontos, 
hogy akik a most folyó beruhá-
zás keretében csatlakoznak az új 
szennyvízrendszerre, alaposan 
tájékozódjanak a házi rákötés 
szabályairól, a kapcsolódó teen-
dőkről.

a házi rákötés 
léPései
1. A házi hálózAt 
engedélyeztetése
Az FCsM megvizsgálja a házi 
hálózat kiépítésére beadott ter-
veket. Az építésre vonatkozó 
engedély, azaz a sZOLgáL-
TATÓI HOZZáJárULás ki-
adásának előfeltétele, hogy az 
ingatlan előtt kiépített gerinc-
csatornát üzembe helyezzék. 
Ha ez megtörtént, és a benyúj-
tott dokumentáció minden elő-
írásnak megfelel, akkor állítja 
ki az FCsM az érintett lako-
sok részére a sZOLgáLTATÓI 
HOZZáJárULásT, illetve adja 
át nekik a közszolgáltatási szer-
ződés tervezetét. 

2. A házi hálózAt 
megterveztetése
Bár az érintett háztartások ősz-
től kapcsolódhatnak az új rend-
szerhez, a rákötéshez szükséges 
első lépés már most megtehető, 
vagyis a házi hálózat tervezését 
már több szakaszon meg lehet 
kezdeni. A tervezés feltétele az, 
hogy megépüljön az utcában 
a közcsatorna és az ingatlan-
hoz tartozó házi bekötőveze-
ték, valamint elvégezzék azok 
műszaki vizsgálatát és az ún. 
geodéziai bemérést. ezt köve-
tően állnak majd a szolgáltató 
Fővárosi Csatornázási Művek 
(FCsM) rendelkezésére azok 
a műszaki adatok – a bekötő-
csatornák helye és mélysége –, 
amelyek ismeretében az ingat-
lantulajdonosok megkezdhetik 
a házi hálózat terveztetését. Ar-
ról, hogy mely szakaszokon tör-
tént meg az ellenőrzés, a http://
www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
ugyintezes/budapest_teljes_
koru_csatornazasa/ oldalon ol-
vasható tájékoztatás. 

Fontos, hogy a terveket 
kizárólag tervezői jogosult-
sággal rendelkező – a terve-
zői névjegyzékben szereplő, 

vízimérnök-tervezési (VZ-T), 
épületgépész-tervezői (g-T), 
illetve településrendezési vízi-
közmű-tervezési (TV-T) – jo-
gosultsággal rendelkező szak-
ember készítheti el. A terveket 
ellenőrzésre és jóváhagyásra 
be kell nyújtani a csatornahá-
lózat későbbi üzemeltetőjének, 
az FCsM-nek. (A terveken kí-
vül további dokumentumok is 
szükségesek az ügyintézéshez, 
ezekről a www.fcsm.hu olda-
lon, illetve az FCsM ügyfélszol-
gálati elérhetőségein tájékozód-
hatnak.)

3. A házi hálózAt 
megéPÍtése
A szennyvízrendszer üzembe 
helyezése után, a sZOLgáLTA-
TÓI HOZZáJárULás kézhez-
vételével építhető ki a házi há-
lózat – a tervek szerint ősztől. 

4. A házi hálózAt 
hAsználAtBA vétele
A házi hálózat kiépítése még 
nem jelenti automatikusan azt, 
hogy már használható az új 
szennyvízcsatorna, ekkor még 
több fontos lépés van hátra. Ha 
a telken belüli munkák elké-
szültek, akkor a HAsZnáLAT-
BAVéTeLI HOZZáJárULás-
KéreLeM kitöltésével lehet 
megkérni az FCsM hozzájáru-
lását a házi csatorna használat-
bavételéhez. ennek feltétele az, 
hogy az érintett ingatlantulajdo-
nos aláírja a KÖZsZOLgáLTA-
TásI sZerZőDésT, amelyet a 
kérelem beadásáig el kell külde-
nie az FCsM-nek. 

Ha minden jogi és műszaki 
feltétel teljesül – azaz megtör-
tént az adott szakasz üzembe 
helyezése –, és minden szüksé-
ges nyomtatvány rendelkezésre 
áll, az FCsM kiadja a HAsZ-
náLATBAVéTeLI HOZZáJá-
rULásT. ennek kiadásával egy 
időben aláírják a KÖZsZOL-
gáLTATásI sZerZőDésT, 
ami azt jelenti, hogy már hasz-
nálható az új csatorna. 

a házi bekötés 
tíPUsai
Az érintett háztartások – az in-
gatlan elhelyezkedésétől függő-
en – gravitációs bekötéssel vagy 
házi átemelő segítségével csatla-
kozhatnak az új szennyvízrend-
szerhez.

gravitációs bekötés esetén a 
beruházás keretében a házi be-
kötőcsatornát a telekhatáron be-
lül számított egy méterre építik 
ki. Az ingatlant és a bekötőcsa-
tornát összekötő házi szenny-
vízhálózat megterveztetése és 
kiépítése már az ingatlantulaj-
donosok feladata és költsége

Házi átemelő segítségével 
csatlakozhatnak a csatornára 
azok az ingatlanok, amelyek az 
utcai gerincvezetéknél alacso-
nyabban fekszenek. ebben az 
esetben a kivitelezés során egy 
átemelő szivattyút helyeznek el 
az ingatlanon belül, így a tulaj-
donosnak az ingatlanon találha-
tó épület falsíkja és az átemelő 
közötti szakaszon kell gondos-
kodnia az összekötő vezeték ki-
építéséről.

körültekintően 
válasszanak 
szakeMbert!
A belső hálózat megtervezésével 
és kiépítésével csak megfelelő 
végzettséggel, jogosultsággal 
és tapasztalattal, kamarai tag-
sággal rendelkező szakembert 
szabad megbízni, aki garanciát 
vállal az elvégzett munkáért. Ha 
azt akarják, hogy hosszú távon 
megbízhatóan működő hálóza-
tuk legyen, ne döntsenek kizá-
rólag az ár alapján! Ha valaki 
nem elég körültekintően választ 
szakembert, még az is előfordul-
hat, hogy a rosszul megtervezett 
vagy megépített csatornát újra 
kell terveztetni és építtetni – sa-
ját költségére. 

Megbízható tervezés és házi 
rákötés garanciával a Városgaz-
dától  

Az önkormányzat saját cége, 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. megbízható és 
garanciális segítséget kínál a 
házi rákötések megtervezéséhez 
és kiépítéséhez. 

A tervezés díja: 22 000 Ft + 
áfa (bruttó 27 940 Ft). A házi 
hálózat kiépítésének átlagos 
irányára: 7200 Ft + áfa/folyó-
méter (bruttó 9145 Ft), 2014. au-
gusztus 31-ig akciósan 6500 Ft + 
áfa/folyóméter (bruttó 8255 Ft).

További információ, előzetes 
igénybejelentés a 06-30-549-
6922-es telefonszámon.

személyes ügyintézés, teljes 
körű tájékoztatás, szerződéskö-
tés: 1181 Budapest, Baross utca 7.

ne használják 
engedély nélkül 
az új Csatornát!
A megépült szennyvízelvezető 
hálózatra legkorábban akkor 
lehet csatlakozni, azaz a kiépí-
tett házi hálózatot akkor lehet 
használni, ha a megépült csa-
tornaszakaszok üzembe helye-

zése megtörtént. Az új rendszer 
addig nem üzemel, az engedély 
nélkül bevezetett szennyvíz 
nem folyik el, tehát egy idő után 
– a csatorna megteltével – akár 
elöntést is okozhat. A pangó 
szennyvíz nemcsak büdös, de 
közegészségügyi veszélyforrás 
is. A még nem működő rend-
szerből a szennyvizet ezért min-
denképpen ki kell szippantani, 
aminek költsége az érintett in-
gatlantulajdonost terhelheti. Az 
illegális rákötések emellett a 
kivitelezést is akadályozzák, hi-

szen az elkészült csatornaszaka-
szokból a munkaterületre foly-
hat a szennyvíz.

Fontos tUdni!
Az FCsm hAsználAt-
BAvételi hozzáJárU-
lásánAK kézhezvételét 
megelőzően nem szabad 
rácsatlakozni az új csa-
tornára, mert ez károsít-
hatja az építés alatt álló 
rendszert. Kérjük, ön se 
tegye!

ŐsztŐl HasználHató 
az Új csatorna
A vezetékek fele, mintegy 45 kilométer csatorna már megépült

a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. megbízható és garanciális segítséget kínál a házi rákötések megtervezéséhez és kiépítéséhez

DIáKMUnKA!
A nemzetgazdasági minisztérium A nyári diákmun-
ka elősegítése 2014 elnevezéssel munkaerő-piaci 
programot indított. ennek keretében azok a 16–25 év 
közötti, nappali tagozaton tanulói vagy hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek mun-
kára, akik nem rendelkeznek vállalkozói, sem más, 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogviszonnyal. 

A XVIII. kerületben – napi hatórás munkaidőben – a Polgár-
mesteri Hivatal, a Városgazda nonprofit Zrt. és a szociális intéz-
mények, óvodák, bölcsődék alkalmazhatnak diákokat augusztus 
31-ig.
A munkabér a minimálbér vagy – szakképzettség esetén – a ga-
rantált bérminimum (77 125, illetve 88 500 forint) arányos ré-
sze.
Kérjük az érdeklődőket, hogy a munkaviszony megkezdése előtt 
a személyes okmányaikkal (köztük a diákigazolvánnyal, annak 
hiányában az iskolalátogatási igazolással) mielőbb regisztrálja-
nak a munkaügyi kirendeltségen:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ       
Darus utcai Kirendeltség (XVIII., XIX. kerület)

1181 Budapest, Darus u. 5. 
Bocsi sándor kirendeltségvezető

Tel.: 292-6093, 292-5528, 292-4399
Fax: 290-4473

e-mail: fmkdarusutca@lab.hu   
Hétfő: 8.30–15.00
Kedd: 8.30–15.00

szerda: 8.30–15.00
Csütörtök: 8.30–12.00 (csak az első alkalommal jelentkezők 
– a nyilvántartásban még nem szereplők – és a munkáltatók 

számára) 
Péntek: 8.30–13.00

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kérdezzen!
bármilyen kérdése, észrevétele van a Xviii. kerületi szenny-
vízcsatornázással kapcsolatban, forduljon bizalommal a 
bkisz Projekt ügyfélszolgálatához a 06-80-205-412-es 
zöldszámon vagy az info@epulocsatorna.hu e-mail címen. a 
beruházásról további információ a www.bpcsatornazas.hu 
oldalon olvasható.
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8 Folyamatosan várja a gyerekeket a Városgazda úszótáboraKözélet

Az oldalt összeállította: Puskás attila

� a várakozásoknak 
megfelelően alakult a 
létszám a városgazda 

Xviii. kerület nonprofit zrt. 
által szervezett nyári úszótá-
bor első hónapjában. a heti 
turnusokat 18–20 gyerek 
részvételével tartották, és 
az előzetes jelentkezések 
alapján a hátralévő hetekben 
sem lesznek kevesebben.

A városüzemeltető cég tavaly nyáron 
próbaképpen kéthetes úszótábort szer-
vezett, amelynek sikerén felbuzdulva 
idén már tavasszal megkezdődött a 
felkészülés a nyári szezonra. A Bókay-
kerben lévő Park uszoda ideális hely-
színnek bizonyult a napközis rendszerű 
táboroztatásra. Az első turnus június 
23-án indult, az utolsó ötnapos tábor 
és úszótanfolyam augusztus 4-én kez-
dődik.

bőven van 
jelentkező
– eddig minden úgy alakult, ahogy 
vártuk. Ami a létszámot illeti, a 18–20 
gyerek ideális, mert a kis csoportokban 
mindenkire elég időt tudnak fordíta-
ni a szakképzett oktatók, a szülőknek 
nem kell attól tartaniuk, hogy keveseb-
bet foglalkoznak a gyerekükkel – mond-

ta Karvasz Károly, a Városgazda Zrt. 
sport-, rendezvény- és Médiadivíziójá-
nak uszoda- és strand-csoportvezetője. 
A napi kétszeri úszásoktatás 8.30, illetve 
13.30 órakor van. 

A gyerekeket reggel fél nyolctól fo-
gadják a táborban, s a nap során tízórait, 
kétfogásos ebédet és uzsonnát kapnak. 

 – Az ebéd második fogásának össze-

állításakor a lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk figyelembe venni a gyere-
kek kívánságát is – tájékoztatott a cso-
portvezető.

színes PrograMok
A gyerekeket az úszás öröme mel-
lett sok más érdekes program is várja. 
rossz időben kézműves foglalkozás, 

ezen belül rajzolás, festés és gyurmázás 
is választható. A táborban részt vevő 
5–14 éves gyerekek az erdei tornapá-
lyán is kiélhetik a mozgásigényüket.

– Ügyelünk arra, hogy mindenki az 
életkorának megfelelő szintű tornagya-
korlatokat végezzen – mondta Karvasz 
Károly. – A heti programban szerepel 
egy ferihegyi kirándulás, ahol a régi 

repülőgépeket nézik meg a gyerekek. 
Ide a Városgazda saját autóbuszával 
visszük a táborozókat. A gyerekek kö-
rében rendkívül népszerű a kalandpark 
is, ahol turnusonként egy-egy alkalom-
mal két és fél órát mászkálhatnak a kü-
lönböző drótkötélpályákon, természe-
tesen profik felügyelete alatt. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a park uszoda 
ideális Helyszín 
A Városgazda úszótáborába folyamatosan lehet jelentkezni

az utolsó ötnapos úszótábor és tanfolyam augusztus 4-én kezdődik a Bókayban

– négy éve az egyik kitűzött célunk az 
volt, hogy létrehozzunk egy ütőképes ma-
gasépítési részleget. A Baross utcai felújí-
tás megmutatta, hogy ez a csapat milyen 
komplex kivitelezési munkákra képes – 
fogalmazott Banyár László. – Az sem mel-
lékes, hogy eredetileg 53 millió forintos 
költségvetéssel terveztünk, de a kivitelezés 
teljes összege végül mintegy 40 millió fo-
rintnál megállt. 

Minden egy helyen
Banyár László kitért arra is, hogy miért 
volt szükség központi ügyfélszolgálat lét-
rehozására.

– sok cégből állt össze annak idején a 
Városgazda, ami azt jelentette, hogy több 
telephelyet is örököltünk. Így történhetett, 
hogy ügyfélszolgálatból is több volt, töb-
bek között a Péterhalmi úton vagy például 
a Kondor Béla sétányon kettő is – mondta 
a vezérigazgató. – Az utóbbi helyen lévő 
egyik épület még a Havanna-lakótelep 
építésekor volt felvonulási épület, amely 
sem a funkciót tekintve, sem esztétikailag 
nem volt megfelelő helyszín a kényelmes 
ügyintézésre. A Baross utcai egykori hen-
tesüzlet épülete közel található a kerület 
központjához, így adva volt a lehetőség, 
hogy a saját tulajdonú épületben alakítsuk 
ki a mai kornak megfelelő színvonalú ügy-
félszolgálatot.    

Parkolót is 
terveznek
A Városgazda célja az, hogy valamennyi 
irodai munkát végző munkatársa a Baross 
utca 7. szám alatt dolgozzon, a Kondor Béla 
sétányon lévő épületet pedig egyrészt rak-
tárként, másrészt műhelyként hasznosítsák.

– A Baross utcai ügyfélszolgálathoz 
kapcsolódóan parkoló kialakítását is ter-
vezzük. erre a 2. szám alatti telken lesz 
lehetőség, amely részben üres, illetve csak 
néhány bontásra ítélt épület található rajta 
– tette hozzá Banyár László.

– Mivel az úttest egésze kiemel-
kedik, nem a klasszikus fekvő-
rendőrről beszélhetünk, hanem 
egy jól látható útemelésről – tá-
jékoztatott Lepsényi Tibor, az 
önkormányzati megrendelésére 
a kivitelezést elvégző Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
Műszaki és Városüzemeltetési 
Divíziójának vezetője. 

erre a műszaki megoldásra 
azért volt szükség, mert a kertvá-
rosi övezetben rosszul beláthatók 
a kereszteződések, és a nem meg-
felelően megválasztott sebesség is 
balesetveszélyt jelent.

szintén a közlekedésfejlesztés 
része a járdaprogram, amelynek 
során idén 7,5 kilométer járdasza-
kaszt újít fel a városüzemeltető cég.

– eddig a gerely utcában és 
a Darányi utca páratlan oldalán, 
az építő utca 2–14. között, a Köl-
csey, a Vezér és a Tiszavirág utca 
páros oldalán, valamint a Várka-
pitány utcában és a Tölgyesi úton 
fejeztük be a munkálatokat. Két 
és fél kilométerrel az idei járda-
program felénél tartunk, és eddig 
a terveknek megfelelő ütemben 
haladunk – mondta Lepsényi Ti-
bor.

Két Kereszteződés is 
biztonságosabb lett
A szurmay és a nagybecskerek, illetve a szurmay és a 
nagyszalonta utca kereszteződésében is megépült az 
autóforgalom lassítására szolgáló útakadály. Az úttest 
teljes mértékű szintemelése minden irányból lassabb 
haladásra készteti az autósokat.

egyetlen Feltétel 
A szoBAtisztAság
a városgazda úszótáborába 
folyamatosan lehet jelentkez-
ni. elsősorban 5 és 14 éves 
kor közötti gyerekeket várnak, 
de amint azt karvasz károly 
elmondta, olykor eltérnek 
ettől.
– a legfiatalabb táborozónk 
idén négy és fél éves volt, ha 
van idősebb testvér, akkor le-
hetőség van erre. az egyetlen 
feltétel a szobatisztaság.
a turnusokra a bókay-
kertben lévő Park uszodában 
(városház utca 40.) lehet 
jelentkezni a www.városgaz-
da18.hu/uszotabor internetes 
oldalon letölthető jelentkezési 
lappal. a pénztárnál egyide-
jűleg a tábor 16 900 forintos 
díját is be kell fizetni.   

ÜgyFéLKÖZPOnTÚ 
FeJLesZTés 
összevont ügyfélszolgálatot létesített a Baross utca 7. szám alatti 
épületben a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. Amint azt Banyár 
lászló, a társaság vezérigazgatója elmondta, ismét jól vizsgázott a 
cég magasépítési egysége, amely az épület teljes körű felújítását vé-
gezte. A felújítás révén az új, központi ügyfélszolgálaton színvonalas 
és kényelmes körülmények fogadják a lakosokat.
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DOHnányI-sIKer sZOLnOKOn
Az ország egyik legrangosabb dalversenyén ért el sikereket a dohnányi ernő 
Alapfokú művészeti iskola két énekese, a korcsoportjában az első helyen végző 
Kiss Judit Anna, valamint molnár Anna. A zsűri neves operaénekesekből állt, akik 
az értékeléskor elismeréssel szóltak szilágyi olga művésztanár tanítványairól. 

� legtöbbünk számára 
ismerős a határtalanul 
program. a lényege 

az, hogy minden általá-
nos iskolás diák eljusson 
a határon túli magyarlakta 
területek valamelyikére. ezzel 
az országos programmal 
párhuzamosan indult útjára a 
kerület hasonló szellemiségű 
kezdeményezése, a kiváló-
ságok tábora. ennek kere-
tében idén már harmadik 
alkalommal tettek látogatást 
az arra érdemesek erdélyor-
szágban.

ditzendy attila    

A táborban azok a kerületi hetedikes-
nyolcadikos diákok vehetnek részt, 
akik tanulmányi eredményükkel és kö-
zösségi munkájukkal egyaránt bizonyí-
tották a kiválóságukat.

Az utazás egyik lefontosabb célja az, 
hogy valódi közösség kovácsolódjon 
a csaknem félszáz gyermekből. Közös 
élményeiken túl az irányított foglalko-
zások is segítik e folyamatot. 

– Minden este összegyűltünk. A 
gyerekeknek az első ilyen alkalommal 
el kellett mondaniuk, ki miért került a 
Kiválóságok táborába. remek lehető-
ség volt ez a bemutatkozásra – mondta 
a tábort szervező és irányító Magyar 
Márta, a Kandó Téri általános Iskola 
igazgatója.

A diákoknak szintén efféle esti já-
ték formájában kellett befejezniük a 
mondatot: Azért jó erdélyben mert… 
Ahány gyerek, annyiféle befejezés volt, 
ráadásul ez is napról napra változott.

irány tUsnádfürdő!
Tusnádfürdő a XVIII. kerület testvér-
városa, ezért is esett Ughy Attila pol-
gármester választása három esztendővel 
ezelőtt erre a székelyföldi településre.

– A szent Kristóf Panzió évről évre 
meleg szeretettel fogadja a csoportun-
kat. Igazi erdélyi ételkülönlegességek-
kel lepnek meg minket mindennap. 
sokan itt esznek először csorbát vagy 
puliszkát – mesélte Márta néni.

Az utazás elmaradhatatlan állomása 
a Böjte Csaba ferences szerzetes által 
alapított Dévai szent Ferenc Alapítvány 
tusnádfürdői gyermekotthona. Magyar 
Márta mindig különös gondot fordít 
arra, hogy a látogatásuk ne legyen for-
mális.

– Amikor visszatérünk a szállásra, 
nem kell faggatni kis kiválóságainkat. 
Ki-ki személyiségének megfelelően ad 
hangot a felismerésnek: de jó, hogy van 
apukám és anyukám!

Hasonló felismerésre jutottak a di-
ákok a hazaszeretettel kapcsolatban. 
Hogy, hogy nem, mindegyikük otthon 

érezte magát székelyföldön. Méghozzá 
nem szokványos módon! szekereken 
utazott a társaság a Hargita lábához, s 
az eddig nem tapasztalt élmény dalra 
fakasztotta a szénába süppedő városi 
diákokat. Természetesen népdalra. 
nem kellett soká várni, és az összes 
szekér utasai csatlakoztak, székelyek, 
magyarországi magyarok. Zengett a 
dal mind a nyolc szekérről, az eget ost-
romló hegyek visszhangozták: Tavaszi 
szél vizet áraszt…

– A világ legtermészetesebb módján 
elegyednek szóba a mi tizenéveseink az 
idős székely emberekkel, s a búcsúzás 
úgy fest, mintha nagypapa ölelné ma-
gához távozó unokáját – elevenítette fel 
a Kandó iskola vezetője.

tanUlásra 
ösztönöz
A túra előtt természetesen alaposan 
felkészülnek az ifjú utazók erdélyből. 

egy-egy helyszín jut mindenkire, hogy 
azután odaérve idegenvezetőként kala-
uzolja társait.

Az élmény, az emlékek a gyerekek-
kel maradnak akkor is, amikor a nyol-
cadikat befejezve kilépnek az iskola fa-
lai közül. egyszer egy már középiskolás 
egykori tanítvány hívta fel Márti nénit:

– segítséget kért. Azt mondta, any-
nyira jól érezte magát a Kiválóságok 
táborában, hogy minden új osztálytár-
sának mesélt az útról. Végül az osztály-

főnöke megbízta, készítse elő az erdélyi 
osztálykirándulást.

A tábor sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy mind többen igye-
keznek bekerülni a kiválóságok közé, 
így biztosítva helyüket a székelyföldre 
tartó buszok valamelyikén. Meg kell 
jegyezni: a kiválóságok döntő többsége, 
legkevesebb nyolcvan százaléka, lány…

székelyföldi 
ajándékok
Hiába a varázslatos hegyek, a mesebeli 
környezet, a harmadik nap táján a kivá-
lóságokon is erőt vett a huszonegyedik 
század népbetegsége, a vásárlási láz.

– Kísérő kollégáimmal próbáltuk 
meggyőzni őket, hogy valami értékes-
re költsék a pénzüket, ezért utaztunk 
Korondra. Ott János bácsinál bátran 
vásárolhattak.

Ha már ajándék, meg kell jegyezni: 
utazóink nem érkeztek üres kézzel er-
délybe. Otthonról hozott ajándékokkal 
indultak látogatóba a gyermekotthonba 
és a tusnádfürdői Jókai Mór általános 
Iskolába, ahol először szembesültek 
azzal a ténnyel, hogy bizonyos tantár-
gyakat románul kell tanulniuk a diá-
koknak.

– Kolozsvárott, Mátyás király szü-
lőházánál mindig felteszem a kérdést: 
mi a furcsa itt? néznek jobbra-balra, 
nem tudják. Hát, hogy nincsen magyar 
zászló!

A diákokban az is tudatosul, hogy 
mennyivel rosszabbul felszerelt isko-
lába kell járniuk a tusnádiaknak, mint 
nekik. erre így emlékezett Márta néni:

– Amikor kiléptek az iskola kapuján, 
igencsak hallgattak. Ott értették meg, 
mit jelent megbecsülni azt, amink van. 

 A Cél nem változott
A Xviii. kerület 2011 
óta szervez utazást a 
székelyföldre. Ughy Attila 
polgármester kezdeményezte, 
hogy ismerjék meg az 
általános iskolás gyerekek 
testvérvárosunk, tusnádfürdő 
és környéke életét. Bár a 
köznevelési intézményeket 
2012 szeptembere 
óta a Klebelsberg 
intézményfenntartó Központ 
(KliK) irányítja és ellenőrzi, 
az önkormányzat továbbra is 
támogatja ezeket az utakat.

 A Királyhágótól 
gyimesBüKKig
Az egyhetes túra főbb 
állomásai: Királyhágó, 
Kolozsvár, tusnádfürdő, 
szent Anna-tó, mohos-
tőzegláp, gyimesbükk, 
nyergestető, Körösfő, Brassó, 
Farkaslaka, Parajd, Korond 
és az egyedülálló prázsmári 
erődtemplom.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

erdély határánál, a Királyhágónál összeállt a vidám csapat  

tiszteletbeli 
székelyföldi 
nagypapák
Az élmény dalra fakasztotta a szénába süppedő városi diákokat

ádám Jenőről nevezték el azt a háromnapos dal-
versenyt, amelyet háromévenként rendeznek meg 
szolnokon az ország zeneiskoláiban magánéneket 
tanuló növendékek számára. Kerületünkből már 
több fiatal indult a versenyen. Hat évvel ezelőtt 
Kiss András a harmadik lett. A kitartó művészi 
munkának és a szorgalomnak köszönhetően most 
a húga első lett Kodály- és schubert-dalokkal.

– nagyon örülök, hogy ezen a rangos dalver-
senyen korcsoportomban az első helyezést értem 
el – mondta Kiss Judit Anna, akiről a zsűri el-
nöke, Csengery Adrienne, a híres operaénekesnő 
így beszélt:

– Judit teljesítménye csillagos ötös, a jövő nagy 

reménysége. Még nagyon fiatal, a hangja előrébb 
van, mint a kora. 

A másik ismert operaénekesnő, zsűritag , 
Cserna Ildikó is méltatta a győztest: 

– sokra viheti, ha így halad. s ha ehhez a szép 
hanghoz mély átélés társul, nagy karrier vár rá.

A másik szilágyi-tanítványhoz, a különdíjat 
kapó Molnár Annához így szólt:

– Hasonló karakter vagy, mint Olga, és sokáig 
benne voltál az első háromban…

A harmadik szaktekintély, szilágyi Olga ének-
művész, művésztanár, aki évek óta foglalkozik a 
két ifjú énekessel, így összegzett:

– népes mezőnyben értek el sikert a tanít-
ványaim. Külön öröm számomra, hogy Judit az 
operaénekes András bátyja nyomdokain halad, 
és biztos vagyok abban, hogy ha így folytatja, 
valóban sokra viszi ezen a pályán. A testvérpárt 
hallhattuk már énekelni a sportkastélyban ren-
dezett kerületi újévi koncerten, ahol mindkette-
jük teljesítményét vastapssal jutalmazták. Abban 
is biztos vagyok, hogy Molnár Anna is szép sike-
rek előtt áll. 

Kiss Judit jövőre érettségizik a pesterzsébe-
ti Kossuth Lajos gimnáziumban, és a zenei pá-
lyát választja, míg a húszéves Molnár Anna az 
eLTe-n kutatóbiológusnak tanul, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem akar az énekesi pályán is sike-
reket elérni, hiszen minden adottsága megvan 
hozzá.  

temesi lászló

Az IKsZ programjának célja az, hogy az italos 
kartondobozok szelektív gyűjtését már gyer-
mekkorban népszerűsítsék, és a gyerekek közve-
títésével a szülők körében is tudatosítsák ennek 
fontosságát. 

A versenyen nem először szerepelt sikeresen a 
Zöld Liget óvoda Bagolyvár tagóvodája.  néhány 
évvel ezelőtt első helyezést értek el a kartondobo-
zok gyűjtésével, s akkor 100 ezer forintot kapott 
az intézmény alapítványa (Ady és rákóczi utcai 
Óvodák gyermekeiért Óvodai Alapítvány). 

– Tavaly meghaladtuk az egytonnás gyűjtési 
határt, amivel szintén 100 ezer forintot nyertünk 
a pályázaton – mondta ács Ildikó, a tagóvoda ve-
zetője. – ebből az összegből tanulmányi kirándu-
lásra vittük el a gyerekeket a Mogyoróhegyi erdei 
Iskolába. Az idén ugyan nem értünk el kimagasló 
eredményt, mert másfél tonnányi italos karton-
dobozt kellett volna összegyűjteni a garantált 
nyereményért, de mindössze két budapesti óvoda 
jelentkezett a versenyre, amelyek egyike mi vol-
tunk. 

A gyerekek több alkalommal  vettek részt pa-
pírgyűjtési versenyben is: 2010-ben első helyezés-
sel 100 ezer forintos, 2011-ben második helyezés-
sel 5000 forintos vásárlási utalványt, 2012-ben 
pedig szintén második helyezéssel 5000 forintos 
Mamut-utalványt kapott az óvoda alapítványa.  

Az ovisok gyűjtöttek PeT-palackokat is, ame-
lyeket általában zsugorítva szállítottak el a mező-
falvai gyűjtőhelyre.

– Mindezeket az eredményeket nem érhettük 
volna el a szülők segítsége, valamint a Joe Bácsi 
étterem támogatása nélkül – hangsúlyozta az 
óvodavezető.  – Az étterem szelektíven gyűjtötte 
nekünk az italos kartondobozokat, és persze mi 
is kivettük a gyűjtésből a részünket. A személyes 
példamutatást is nagyon fontosnak tartjuk.

Ê fülep

ÓVODásOK 
KArTOnDOBOZgyűJTése 
A Bagolyvár óvodába járó gyerekek az idén is eredményesen szerepeltek az italos 
Karton Környezetvédelmi egyesülés (iKsz) által meghirdetett országos kartondo-
boz-gyűjtési akcióban. Az ovisok összesen 808 kilogramm tejes és gyümölcsle-
ves dobozt gyűjtöttek össze. 
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− Azt gondolom, itt, a Havanna-lakótele-
pen, ahol soha nem volt még ehhez hasonló 
megmozdulás, óriási dolog, hogy ennyien 
eljöttek a közösségi munkára – mondta 
Torma Ilona, a Kondor Béla sétányon lévő 
eszterlánc óvoda vezetője június 28-án, a 
munka kezdetekor.

A megállapítás nem volt túlzó: a 9.30-
as kezdéskor már több család tagjai sora-
koztak fel tettre készen, és a következő fél-
órában még sokan csatlakoztak hozzájuk. 
Tízre megtelt az óvodaudvar egyenpólót 
viselő, szorgalmasan dolgozó felnőttekkel 
és gyerekekkel.

− A Provident Pénzügyi Zrt. pályázatán 
nyertünk 500 ezer forintot három célra. 
ebből vásárolhattuk meg a szerszámokat és 
a szükséges anyagokat. A többi már csak a 
munkán múlik – vélte az intézményvezető.

A pályázat egyik eleme a kerítés lefesté-
se, a másik sziklakertek építése volt. 

− Csodálatos fáink vannak az udvaron, 
de némelyik gyökerei előtörtek a földből. 
ezek balesetveszélyesek, viszont a fákat 
kivágni vétek volna. ezért sziklakertet épí-
tünk köréjük, elfedjük a kiálló gyökereket, 
ugyanakkor megelőzhetjük a baleseteket – 
magyarázta Torma Ilona.

A Provident nemcsak pénzzel támogat-
ta a nyertes intézményt: dolgozói maguk 
is bekapcsolódtak az óvodaudvar részleges 
megújításába. 

A pályázat harmadik elemét a mászó-
kák környezetének gumitéglákkal való le-
fedése képezi, ezt azonban a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. profi szak-
emberei végzik majd. Mint azt az esemé-
nyen ugyancsak részt vevő Banyár László, a 
Városgazda Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
munkatársai hamarosan felmérik a hely-
színt, és még a nyár folyamán lefektetik a 
gumitéglákat.

Ê (keg)

Művészet és 
szóraKozás
színházi plakátokból nyílt kiállítás a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. Az ikrek stúdió verses, zenés gála-
előadással zárta az évadot.

Az Ikrek stúdió 2012 óta működik a Kondor Béla Közösségi 
Házban. A színtársulat 2007-ben Monoron jött létre, kettős cél-
lal. Munkásságuk alapja egyfelől az, hogy szakszerű képzéssel, 
versekkel és monológokkal oktassák és hirdessék a szép beszédet 
és kiejtést, másfelől az, hogy prózai színdarabokkal szórakoz-
tassák a közönséget. A társulatban együtt gyakorolják a színész-
mesterséget amatőrök és aktív színészek.

– ebben az évadban 18 színdarabot mutattunk be a Kondor 
Béla Közösségi Házban, s ezek plakátjaiból állítottuk össze a ki-
állítást – mondta Orosz Dávid művészeti vezető, az Ikrek stúdió 
alapítója. – Társulatunkban 2013 óta külön modern és klasszi-
kus tánccsoport, énekes és prózai előadók vannak, így az elmúlt 
időszakban még színesebb és színvonalasabb előadásokkal lép-
hettünk a közönség elé.

A július 30-ig megtekinthető plakátkiállítást Kövi Béla szí-
nész, rendező nyitotta meg. Az est a színművészek gálaelőadá-
sával zárult, amelyben a társulat tagjai megmutathatták: itt 
mindenki a saját stílusának és vérmérsékletének megfelelően 
bontakozhat ki. Volt, aki monológot, volt, aki verset vagy mesét, 
és volt, aki musicalrészletet adott elő. 

Ê cs. m.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Mi lehet a titka a 
bókay-kert nyári 
napközis tábo-

rának? Mert hogy 
van, az biztos. Miért 
is? Mivel hétről hétre 
nagyjából százzal 
több gyereket fizet-
nek be a szülei egy 
vagy több turnusra. 
volt, amikor 549 álta-
lános iskolás töltötte 
itt nyári szünetének 
öt napját, majd 659-
re is emelkedett a 
létszám. 

ditzendy attila arisztid 

Ahogy mindenütt, a napközis 
táborban is a hőség az úr. sze-
rencsére lépten-nyomon felállí-
tott fehér sátrak alá húzódhat-
nak a perzselő sugarak elől a 
táborozók: a sportpálya mellett, 
a kisszínpad előtt vagy éppen a 
teniszpályák mentén. nem kizá-
rólag árnyékot kínálnak e pihe-
nők: van, ahol padok, van, ahol 
székek és asztalok nyújtanak 
helyszínt például a kézműves 
foglalkozásoknak.

jaj, úgy élvezeM 
én a strandot! 
A 13 sima raj mellett kézműves, 
úszó-, túra-, atlétikai, kerék-
páros, labdarúgó-, röplabda-, 
sportlövő, tenisz-, akrobatikus 
rock and roll, mazsorett-, harc-
művészeti, gitáros, zumba- és 
barantarajok (jelenleg összesen 
18) várja a diákokat. nem mind-
egyik szorul bővebb magyará-
zatra, akad azonban, amelyik-
ről nem árt többet megtudni. A 
túrázó raj tagjai érvényes BKV-
bérlettel, méltányos plusz 3000 
forintért a hét három napján 
máshol és máshol tesznek láto-
gatást. Újdonság a sportlövészet.

– ez a raj huszonhat tagot 
számlál jelenleg – avatott be sá-
rik Anikó programszervező.

– Mivel lőnek és mire? – me-
rült fel bennem a kérdés, amint 
megjelent előttem a fegyveres 
gyerekek képe.

– Légpuskával céltáblára, a 
futópálya mellett épített pince-
rendszerben – nyugtatott meg 
Anikó. – A legkisebbek, a hat-
évesek is megállják a helyüket.

A lövészet mellett a tenisz 

is slágernek számít, már újabb 
csoportot is kellett indítani a je-
lentkezők nagy száma miatt.

Azt hinné az ember, hogy a 
mazsorettesek mind csupa lá-
nyok, ám láss csodát, egy vál-
lalkozó kedvű fiú is ott múlat-
ta nyári szünetének egy hetét. 
Meglehet, a szebbik nem miatt 
választotta a rajt. sárik Anikó 
lehűtötte kaján kedvemet:

– nagyon ügyesen dobálta a 
botot a kisfiú.

– A gitáros raj mennyire nép-
szerű? – érdeklődtem érintettsé-
gem okán.

– Most mindössze egy tagot 
számlál.

A játszóház előtti gyepen 
egymást érik a játékos vetélke-
dők, labdaversenyek. A legnép-
szerűbb persze a strand. A zöld 
füvön mindenütt törülközők 
tarkállanak.

– Az úszórajok nyilván a víz-
ben töltik a napot. A többieknek 
is hagynak helyet a medencében?

– Természetesen. egyezte-
tés kérdése az egész. Amikor 
az úszók letöltötték a maguk 
idejét, akkor például jöhetnek 
a focisták, akik később kezdik 

a maguk másfél órás foglalko-
zását. Most úgy alakult, hogy 
tegnap dupláztak az úszók, így 
ma délelőtt elmehettek a Puskin 
moziba.

A sors keze! Amint szóba került 
az egyeztetés, szinte végszóra egy 
pedagógus nyitott be az irodába.

– Bocsánat a zavarásért… A 
strandra hol lehet feliratkozni pén-
tekre?

– Péntekre már nem tudsz – így 
a programszervező.

– Tudom, de van két raj, ame-
lyik akkor moziba megy. A nyolcas 
és a kilences.

Anikó néni ki is húzta a 
falat díszítő listák egyikén az 
említett rajokat.

– A nyolcas, kilences kihúz-
va.

– Helyette a roki és a zumba 
– diktálta a kollegina.

– Jó, és légy szíves mondjál 
létszámot.

– Harminckettő.
Mindezt sárik Anikó gon-

dosan könyvelte, hogy to-
vábbra is fennakadásoktól 
mentesen működhessen az 
önkormányzat nyári napközis 
tábora.

ha kedd és 
Csütörtök, 
akkor 
kirándUlás
A Puskin moziban egyébként 
215 gyerkőc tett látogatást, akik 
az Így neveld a sárkányodat má-
sodik részét élvezhették végig. 
További 70 táborozó járt a Lurdy 
Házban, 120-an hajókirándulá-
son vehettek részt. ez utóbbi nem 
annyira cél volt, inkább eszköz, 
amennyiben így jutottak el az 
Óbudai-sziget egyedülálló csúsz-
dáiról nevezetes játszóterére. 

Kedd és csütörtök a buszos 
kirándulások napja. reggeli 
után irány egy száz kilométeres 
körzetben kiválasztott látnivaló. 
A legsikeresebb a Jászberényi 
állat- és növénykert. Az ön-
kormányzat buszában kétrajnyi 
gyermek fér el, akik az egész 
napjukat kirándulással töltik. 
Jászberény mellett rendszeresen 
ellátogatnak esztergomba, Vi-
segrádra és a Vácrátóti Botani-
kus Kertbe is. szintén állandó 
program a cirkuszlátogatás, a 
táborban fellépő bűvész műso-
ra, a meteorológiai vetélkedő, 
a lufihajtogatás, az arcfestés és 
természetesen az aktuális tábori 
foci-vb. 

tUrnUsoK
Az önkormányzat nyári 
napközis táborának 
következő turnusai: jú-
lius 21–25., július 28.–
augusztus 1., augusztus 
4–8., augusztus 11–15., 
augusztus 18–22. Befi-
zetés szerdánként 8 és 
18 óra között. A díj napi 
háromszori étkezéssel: 
436 Ft/nap, a szakrajok-
ba jelentkezés általában 
plusz heti 3000 forintot 
jelent. Bővebb felvilágo-
sítás a 06-20-622-2842 
telefonszámon.

egyedi étKezés
A tábort fenntartó 
önkormányzat és az 
azt működtető Csibész 
Családvédelmi Központ 
munkatársai nem feled-
keztek meg a különleges 
táplálkozási igényű gyer-
mekekről sem. sertés-
hús- vagy laktózmentes, 
netán diétás koszt 
egyaránt előre rendel-
hető a napi háromszori 
étkezésre.

nyaralás a 
bókay-kertben
Hétről hétre egyre több a táborozó

sZIKLAKerTeT 
A KOnDOr 
séTányrA!
Közösségi munkával újult meg részlegesen az eszterlánc óvoda udvara. 
Az intézmény pályázaton nyerte az ehhez szükséges pénzösszeget.

Hétről hétre nagyjából százzal több gyereket fizetnek be a szülei egy vagy több turnusra
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Dzsesszkoncert 
világsztárokkal 
Borbély mihály, aki hangszerparkjá-
val, muzsikájával bejárta a világot mint 
népzenész és mint dzsesszmuzsikus, a 
Fehéren Feketén galéria Jazz18 soro-
zatának vendége volt június 16-án. 

Berki Tamás dzsesszénekes Jazz18 sorozatá-
ban hónapról hónapra bemutatja a kortárs ha-
zai dzsesszpaletta néhány különösen izgalmas 
egyéniségét.  A programsorozat egyik külön-
legességét az adja, hogy a neves művészek el-
jönnek egy pestszentlőrinci kis galériába, s ott 
úgy zenélnek, énekelnek, mintha egy hatalmas, 
rangos hangversenyteremben lépnének fel.  egy 
különbség azért mégiscsak van, mégpedig az, 
hogy az előadóművészek pár lépés távolságra 
vannak a közönségtől, és a koncert után oldott 
hangulatban lehet beszélgetni velük. s ami még 
fontos: senki sem maradhat távol a program-
tól azért, mert nem tudja megvenni a jegyet, 
ugyanis a belépés ingyenes a Fehéren Feketén 
galériába.

Berki Tamás elsőként Tálas áron fiatal ze-
nészt, majd a világhírű Tommy Víg, azaz Víg 
Tamás vibrafonost, dobost, komponistát hív-
ta meg, a következő alkalommal pedig a jövő 
dzsesszdívái, azaz Karosi Júlia, Fenyő Fruzsina 
és Kalmár Panni dzsesszénekesek és Komjáti 
áron gitáros szórakoztatta a közönséget. 

Borbély Mihály, aki a délszláv népzenét 
játszó és gyűjtő, friss Kossuth-díjas Vujicsics 
együttes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
egyetem docense, hangszerparkjával, muzsiká-
jával bejárta a világot mint népzenész és mint 
dzsesszmuzsikus. A neves zenész fellépésének 
hírére zsúfolásig megtelt a galéria, többen kint 
is rekedtek az udvaron, és ott hallgatták a kon-
certet. 

Az estre ellátogatott Csík gusztáv, a nemzet-
közi hírű zongorista és felesége, Joan Faulkner 
amerikai énekesnő is. s ha már ennyi zenei ki-
válóság találkozott össze egy ilyen kicsi helyen, 
akkor nem hagyhatták ki a közös produkciót 
sem. Berki Tamás elkezdett énekelni, majd csat-
lakozott hozzá a többi művész is, és fergeteges 
műsort improvizáltak. 

Ê fülep erzsébet

Tusrajzok 
és életképek
Kurucz Ferenc festőművész legutóbbi 
kiállítását életképek címmel láthattuk 
a Fehéren Feketén galériában. 

Kurucz Ferenc gyermekkorától szoros kap-
csolatban áll a festészettel, apai nagyapja – aki 
szintén festőművész volt – ösztönözte őt először 
a festészetre. rokoni szálak fűzték az Alföld fes-
tőjéhez, Kurucz D. Istvánhoz is. 

sokáig egy nagy cég marketingigazgatója-
ként tevékenykedett. A korai festményei után 
hosszú ideig nem nyúlt ecsethez, de egyszer 
csak ismét festeni kezdett, s azóta már számos 
sikeres kiállítás van a háta mögött.

A Fehéren Feketén galériában láthattuk már 
azokat a képeit, amelyeket szindbád világa ih-
letett, legutóbb pedig életképek címmel nyílt 
kiállítása. Mint ahogy a tárlat címe is sugallja, a 
festmények többsége az „emberről” és különféle 
élethelyzetekről szólt. 

A művész megfestette többek között szeke-
res Pál tőr- és kardvívót, többszörös paralimpiai 
bajnokot verseny közben, az utcazenészt, a 
festőt, a hajléktalant, aki egy élelmiszer-áru-
ház kirakatát nézegetve „lakik jól”, a belvárosi 
aranyifjakat, a drogost, a pletykázó asszonysá-
gokat…

A galéria falán található egy kis fülke, aho-
va minden alkalommal egy hangsúlyos alkotást 
helyeznek. Itt ezúttal egy balerina ücsörgött 
tütüben, aki talán élete legfontosabb előadásán 
volt túl.  A festőművész elkalauzolt minket tus-
rajzaival a régi Óbudára is. 

A tárlatot réti Mária művészettörténész nyi-
totta meg, a zenei aláfestést Kalmár Panni és 
Oláh szabolcs előadóművészek szolgáltatták.

Ê f. e.

átélhető 
borzalom
A Brassó Utcai általános iskola hetedi-
kesei a holokauszt-emlékév alkalmából 
a Civil Alap – 2014 pályázat segítségé-
vel felkeresték az auschwitz-birkenaui 

lágert. hazatérve a diákok a lengyelor-
szági képekből fotókiállítást rendeztek, 
és írásba öntötték a benyomásaikat.
Az utazás, a lágermúzeum meglátogatása az 
iskolai humán munkaközösség érdeme, ez-
zel kívántak maradandó emléket állítani a 
holokauszt-emlékévnek.

– Azért a hetedikesekre esett a választásunk, 
mivel ők már elég érettek ahhoz, hogy helyén 
kezeljék a kérdést, és mert ők még egy esztende-
ig iskolánk diákjai maradnak – mondta Tasnádi 
András, a Brassó iskola igazgatója.

Az egyrészt Lengyelország felfedezését, más-
részt a láger felkeresését magában foglaló prog-
ramot a csoportot vezető egykori brassós diák 
állította össze. 

– Auschwitz-Birkenauban lehajtott fej-
jel, mélyen átélve hallgatták az idegenvezetőt. 
szemmel láthatóan tudatosodott bennük, hogy 
ez még egyszer nem ismétlődhet meg – biztosí-
tott Tasnádi András.

Az igazgató szavait erősítik az utazásra em-
lékező írások.

Csík Liliána így fogalmazott: „szörnyű volt 
belegondolni abba, hogy ahol mi sétáltunk, 
ugyanott régebben szenvedő emberek nyomo-
rogtak. Mindennapi szenvedés, egy nap több 
száz, sőt ezer ember halála!”

Márton Zsolt úgy érezte, furcsa volt ott áll-
ni, ahol sok évvel azelőtt olyan emberek laktak, 
akik bármelyik nap meghalhattak. 

Jásperné nagy Melinda történelemtanár sze-
rint az olvasottak bizonyítják, mennyire mély 
érzéseket váltott ki a tanulókból a tábor meg-
látogatása, ahol türelemmel hallgatták végig az 
idegenvezetést. Türelemmel, ami a megértéshez 
vezető első lépcsőfok.

 „Már történelem, a közelmúlt történelme”, 
ahogy Tasnádi András fogalmazott, majd a jö-
vőbe tekintve hozzátette:

– Önerőből efféle tartalmas és költséges utat 
képtelenek vagyunk megszervezni, valamilyen 
lehetőséget azonban biztosan találunk, ahogy 
eddig is mindig megemlékeztünk a diktatúrák 
áldozatainak emléknapjáról. 

Ê d. a.

Uborkaszezon!
egyedülálló időszaki kiállítással örven-
dezteti meg az érdeklődőket a Fehéren 
Feketén galéria, ahol az egész nyári 
uborkaszezonban tart az uborkasze-
zon. hűsítő, ugyanakkor pikáns alkotá-
sok a nyárról és az uborkáról.

eseménytelen nyári hónapok, amikor talán még 
a fű se nő. Beköszöntött az uborkaszezon, de a 
Fehéren Feketén galéria alkotóinak és baráti 
körének ilyenkor sem telnek unalmasan a hét-
köznapjai. szembeszállva az egyhangúsággal, 
nyári ihletésű képeikből készítettek kiállítást a 
művészek – a téma pedig a nyár mellett maga 
az uborka.

A tárlatot június 10-én nádasdi Mihály, a 
galéria vezetője nyitotta meg, aki a kiállító mű-
vészekkel beszélgetett is a műveikről. A változa-
tos alkotásokon mindenki a saját stílusa szerint 
adja vissza a nyár lényegét. Van, aki azt mutatja 
meg, milyen, ha egy művésznél köszönt be az 
uborkaszezon, van, akit a mostani kicsit szür-
ke, kicsit esős nyár ihletett meg. A többség al-
kotásain azonban az olykor kendőzetlen nyári 
forróság dominál.

Az uborkák szinte észrevétlenül futották be 
az egész galériát a megnyitón. Volt kovászos 
uborka rágcsálnivalónak, és a rögtönzött ubor-
kapakolásból sem maradhatott ki senki. A ki-
állítás „csúcspontja” nádasdi Mihály szobrász-
művész ember nagyságú uborkája, amely mellé 
mindenki írhat pár szívből jövő sort. A tárlat 
előzetes bejelentkezés után augusztus 31-ig te-
kinthető meg a Fehéren Feketén galériában.

Ê csernai

egészségügyiek elismerése 
A kerületi önkormányzat a soroksári önkormányzattal közösen nagymértékben 
hozzájárult a Jahn Ferenc dél-pesti Kórház és rendelőintézet dolgozóinak sem-
melweis-napi anyagi és erkölcsi elismeréséhez.

– Az önkormányzat és a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit Zrt. munkatársai is mindent 
megtesznek azért, hogy a kerület zöldfelületei 
gondozottak, szépek legyenek. Bizonyára ennek is 
köszönhető, hogy voltak már szép eredményeink, 
és bízom abban, hogy idén is elégedettek lesznek a 
kerületünkkel – fogalmazott Lévai István Zoltán.

Banyár László, a Városgazda Zrt. vezérigazga-
tója bemutatta a zsűritagoknak a vagyonkezelő 
cég működését, s rövid áttekintést adott azokról 
a munkálatokról, beruházásokról, amelyeket az 
önkormányzat megbízásából végeztek, valamint 
a tervekről is.

− A jelenlegi önkormányzat már a megala-
kulásakor, négy évvel ezelőtt meghirdette a zöld 
önkormányzat eszméjét. ehhez igen szerencsések 
a helyi adottságok, hiszen jellemzően kertvárosi 
kerületről van szó. Összesen 40 négyzetkilomé-
ternyi zöldfelületet gondozunk, amelynek része 

számos park, fasor, virágágy, sőt egy olyan rend-
kívüli közparkkal is rendelkezünk, mint amilyen 
a Bókay-kert – mondta a vezérigazgató.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a 
Magyar Turizmus Zrt. és a Főkert nonprofit Zrt. 
zsűriző szakemberei a konzultációt követő bejá-
ráson bírálták el a budapesti kerületek versenyébe 
benevezett Pestszentlőrinc-Pestszentimre helyszí-
neit. ezeken Kirrné Feicht ágnes, a polgármesteri 
hivatal környezetvédelmi csoportjának vezetője 
mutatta be, hogyan fest a gyakorlatban az, ami a 
prezentációban szerepelt.

A Virágos Magyarországért mozgalomban év-
ről évre csaknem 300 település vesz részt, ame-
lyek közül a díjazottak az elmúlt két évtizedben 
az európai versenyben 7 arany-, 21 ezüst- és 10 
bronzérmet szereztek, továbbá 10 európa-díjjal is 
büszkélkedhetnek.

Ê P. a. 

Zsűrizték a kerületi zöldterületeket
húszéves lett a virágos magyarországért környezetszépítő verseny, amelynek zsű-
rije július 10-én látogatott el Pestszentlőrinc-Pestszentimrére. A bírálóbizottság 
tagjait lévai istván zoltán alpolgármester fogadta a polgármesteri hivatalban, és 
köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a Xviii. kerület idén is részt vesz ebben a 
mozgalomban.

– Az elmúlt két évben sokat dolgoztunk azon, 
hogy jó kapcsolatokat ápoljunk a területi ellátási 
kötelezettségünkhöz tartozó önkormányzatok-
kal. ez idő alatt is nagyon sok támogatást kap-
tunk tőlük, és most a segítségükkel anyagilag is 
honorálni tudjuk dolgozóink áldozatos munká-
ját. számomra ez azt jelenti, hogy elégedettek és 
megbíznak bennünk azok, akik között élünk és 
dolgozunk, akik személyesen tapasztalják meg 
munkánk eredményét – mondta a kórházban jú-
nius 26-án megtartott ünnepségen dr. ralovich 
Zsolt, a Jahn Ferenc kórház főigazgatója. 

Ughy Attila, a XVIII. kerület polgármestere 
köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a jutalmat 
soha nem kapja valaki, hanem kiérdemli azt.

– Az elismerésért meg kell dolgozni, az elis-
merés azt jelenti, hogy az elvégzett munka ered-
ményét mindenki látja és megbecsüli. Mindig a 
díjazott a fontos, aki valamit eltervezett, és meg-

dolgozott az álmaiért. Az egészség megőrzésénél, 
a betegségek megelőzésénél kevés fontosabb dolog 
van. ezért is vagyunk érdekeltek abban, hogy akik 
a XVIII. kerület fekvőbeteg-ellátásában is dolgoz-
nak, jól és kiszámíthatóan tudják végezni a mun-
kájukat, és minden támogatást megkapjanak.

Pénzből és támogatásból azonban sosem elég, 
ezért Ughy Attila elmondta, hogy az önkormány-
zat 20 millió forinttal járul hozzá ahhoz, hogy a 
kórház egy nagy teljesítményű altatógépet tudjon 
vásárolni, az urológiai osztály akadálymentes 
kórtermének és a hozzá tartozó vizesblokk kiala-
kításához pedig 5 millió forintot ad.

Az ünnepség a jutalmak átadásával zárult, 
melynek során a főigazgatói dicséretet és az az-
zal járó 60 ezer forintot együtt adta át ralovich 
Zsolt, Ughy Attila és soroksár alpolgármesterere,  
egresi Antal.

Ê Puskás
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Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 

Bókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, Főépület

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

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%

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
ba keres munkatársat:

Társasház-

A munkakör célja:

problémákra megoldásokat keres és megrendel a felhatalmazások alapján.

Feladatok:
-

Szabályzatban rögzített tulajdonosi érdekek képviselete,
- A közös tulajdont kép zöld, építmény, berendezések, felszerelések fenntartásával, üzemeltetésével, 

-
szervezése, szám

-
munkákkal kapcsolatos ügyintézés,

- -intézkedési, felújítási terv szükség 
szerinti elkészíttetése, kivitelezés szervezése, építész szakmai koordináció a munkatársak körében,

- Éves költségvetés elkészítése, elfogadtatása, végrehajtása,
-

végrehajtás szervezése,
- Tulajdonosi közös költség, bérleti díjak befizetésinek figyelemmel kísérése, fizetési meghagyások 

kezdeményezése az eljáró jogásznál, végrehajtások, jelzálog bejegyzések kezdeményezése,
- Tulajdonosok, bérlemények törzsadatainak nyilvántartása,
-
- Általános ügyviteli adminisztráció

Elvárások:
Társasház-
Minimum 1 év szakirányú tapasztalat

Megbízható, precíz, pontos munkavégzés
Alkalmazkodó készség, rugalmas hozzáállás

B kategóriás jogosítvány

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

értékesítése lesz.
Megbízhatóság, önálló munkavégzés, valamint több éves, releváns tapasztalat alapfeltétel.

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

ÚSZÁSOKTATÓ

Pedagógus végzettséggel 
Végzettségeket igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és 
precíz munkavégzés alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Úszásoktató”!

HIDEGBURKOLÓ

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Hidegburkoló”!

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés
Elvárások: , pontos, megbízható munkavégzés

, B kategóriás jogosítvány.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

keresünk.
Tevékenység leírása: A szolgáltatási- rögzítése 
integrált rendszerben, valamint a Társaság készpénz állomány változásával kapcsolatos 
nyilvántartások könyvelése, értékben.
Elvárások: Integrált könyvelési program ismerete, több éves, releváns tapasztalat,

Pénztárosi, valutapénztáros OKJ-
jelentenek.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17) csúszókerekes homlokrakodó 
(GHEL) kombinált rakodógép henger (0,5-
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

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

-

-

jogosítvány megléte alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: -

KERTÉSZ-PÁLYAGONDNOK

Kertész - pályagondnok munkatársat keresünk.
Kertészeti végzettség, megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Kertész-pályagondnok”!

Jelentkezésükhöz kérjük csatolják az önéletrajzukat is!
Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-
E-mail: allas@varosgazda18.hu
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
1181 Budapest, Baross utca 7.

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

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

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

Iskola kezdési szemüveg és kontaktlencse kipróbálási 
AKCIÓ diákoknak, pedagógusoknak,óvónőknek!
(a részletekről érdeklődjön üzletünkben!!)
Az egészséges szemekért!
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n igazi házi tepertő,füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna, hurka,
disznósajt kapható! tel.:06 20 440 9742

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 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 varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

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 faKivágás Kertrendezés! KertéPÍtés, teleKtisztÍtás, 
fűvesÍtés, gyePszőnyegezés, sövénynyÍrás. minden ami Kert, 
valamint laKóHázaK és KiseBB- nagyoBB családi HázaK festését 
szigetelését vállalunK. tel.: 06-20-417-9369

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

n 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 laKásfelÚjÍtás! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák! 
víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. tetőtér beépítés. 
Homlokzati hőszigetelés, hő hidak megszüntetése. tervezés! 
éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! Bővebb info: www.architektimmo.
hu tel: 258-4892 mobil: 06 20 915 4433

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

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

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

n szőnyegtisztÍtás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

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

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

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

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

régiség/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

 oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 

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

 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

n vándor óvoda Kindergarten Vándor keres 1 fő német nemzetiségi óvodapedagógust 
határozatlan időre, 2014.08.25-i kezdéssel. Jelentkezni lehet: e-mailben: vandorov@
enternet.hu, vagy a 2 908 299 telefonszámon az óvodavezetőnél: Szlezákné Czirják Juditnál 
2014.08.21-ig

n vándor óvoda Kindergarten Vándor keres 1 fő kertészt 2014.09.01-i kezdéssel, 
határozatlan időre. Jelentkezni lehet: e-mailben: vandorov@enternet.hu, vagy a 2 908 299 
telefonszámon az óvodavezetőnél: Szlezákné Czirják Juditnál 2014.08.15-ig

 KirándUlás
n Xviii.ker. szentlőrinci ltp. Nyugdíjas Klub 2014 augusztus 9-én  (szombaton) egy 

napos kirándulást szervez NAGYVÁRADRA (Románia) külön busszal. A kirándulást pályázaton 
nyert pénzzel támogatja a Polgármesteri Hivatal. Szeretettel várunk minden nyugdíjas 
jelentkezését. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárnénál 291-6803. sz. telefonon.

PÉNZÜGYI MUNKATÁRS
Kispesti Képviselet- és Mérnökiroda ke-
res pénzügyi adminisztratív munkakörbe, 
könyvelői végzettségű és pénzügyi tapasz-
talattal rendelkező munkatársat. 
Feladatok: pénzügyi előkészítés a főköny-

velő részére, beérkező és kimenő számlák feldolgozása és rögzítése 
valamint analitikus könyvelés a vállalatirányítási rendszerben, házi-
pénztár kezelése. Controlling gyakorlat és vállalatirányítási rendszer 
ismerete előny. 
Számítástechnikai felhasználói ismeret, angol középfokú nyelvis-
meret, valamint B típusú jogosítvány szükséges. 
A fényképes önéletrajzokat magyar és angol nyelven a 348-6001-es 
faxszámra vagy az office.hu@ferrygrp.com e-mail címre várjuk.

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

A BERWIN
RUHAGYÁR ZRT.
MUNKATÁRSAT
KERES:

n középfokú ruhaipari 
végzettséggel
n CAD rendszer ismerettel, 
vagy Gerber CAD
rendszer ismerettel
fér� ruházati szabásminta 
készítőt és szériázót,

valamint felfektetési 
rajzkészítőt.

ELŐNY:
n ruhaipari gyakorlat

n számítógépes ismeretek
n alapfokú angol nyelvtudás
Jelentkezni lehet:
n Személyesen a XVIII. Tóth Árpád 
utca 1/a alatt Kis Attila személyzeti 
vezetőnél
n Telefonon a +36 30 226 5228-as 
telefonszámon

n E-mailben rövid önéletrajzzal a 
Kis.Attila@Berwin.hu email címen.

LECSÓFŐZŐ FESZTIVÁL – LECSÓFŐZŐ FESZTIVÁL

LAKATOS NAP
2014. augusztus 31 napján ( vasárnap ) görögdomb

Vásározókat, árusokat szeretettel várunk.
Bővebbet: Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület

Csörnyei Ferencné  elnök 06/30/459-5049.
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minden korosztályt 
Vár a bókay-strand

Megújult öltöző, értékmegőrző, napozóágyak

ditzendy attila   

Május közepe óta vár mindenkit 
a Park Uszoda és strand, egé-
szen augusztus utolsó napjáig, 
amikor a strand bezár. Addig, 
legyen bármilyen időjárás, reg-
gel 9 és délután 5 óra között 
nyitva tart.

– Két hete vasárnap megtelt 
a strandunk. elérte befogadóké-
pességének a határát, azaz a 450 
főt – ad felvilágosítást Karvasz 
Károly, a strandot üzemelte-
tő Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. csoportvezetője. 

értékmegőrzővel, szeparált 
öltözővel és tíz napozóággyal 
gazdagodva szolgálja a strando-
lókat az intézmény.

– ezekkel emelkedett az 
uszoda komfortfokozata, hiszen 
eddig csak egy egyszerű öltöző-
kabinunk volt, értékmegőrzést 
pedig kizárólag a pénztárban 
tudtunk vállalni.

A tavalyi jegyárak megma-
radtak, tehát felnőtteknek 1000, 
gyermekeknek 650 forint a be-
lépő, a családi jegy (2 felnőtt, 
2 gyerek) pedig 2560 forintba 

kerül. napozóágyat napi 500 fo-
rintért lehet bérelni.

 A BányAtAvAK 
sAJátosságA
A bányatavaknál 
vannak olyan mély 
pontjaik, ahol a víz 
képtelen felmelegedni. 
hirtelen beugráskor 
ez izomgörcsöt, sőt 
akár szívleállást is 
előidézhet. A tavak 
fenekén pedig sérülést 
okozó tárgyak 
rejtőzhetnek. ezért 
hat éven aluli és 
úszni nem tudó 14 
éven aluli gyerekek 
a fürdésre alkalmas 
bányatavakban és 
más vizekben is csak 
felnőtt kíséretében 
fürödhetnek.

kisgyerekek, 
kisMaMák
Döntő többségében gyerekek nyü-
zsögnek a vízben, a vízparton.

– Jó itt, mert lehet úszni is 
meg vásárolni is – fogalmazza 
meg gondolatait a strandolásról 
Botos Bence. 

nem nehéz kitalálni, hogy a 
vásárlás fő célpontja esetében a 
kerítés mellett álldogáló vatta-
cukorárus.

Jól megférnek itt egymás 
mellett a napközis táborozók, az 
úszótáborosok és a napijegyes 
fürdőzők.

– Készpénzes vendégeinknek 
mindig van hely – nyugtat meg 
Karvasz Károly.

A tágas gyepen két fiú di-
dereg a szikrázó napsütésben. 
Lila szájuk elárulja, nem lehe-
tett könnyű kicsalogatni őket 
a vízből. Hamarosan kiderül, 
úszótáborosok, akiknek nem 
volt elég az uszoda, a foglakozás 
végén máris siettek a strand me-
dencéjébe.

– Tudtam úszni már a tábor 
előtt is, de most még jobban 
megtanulok – állítja Horváth 
Csongor.

– én majd versenyző sze-
retnék lenni – mondja Kancsár 
Péter.

A víztől távolabb, árnyékba 

húzódva alszik egy kisgyerek.
– Többször szoktunk jönni 

egy héten, mivel hároméves kor 
alatt ingyenes a belépés, ő pedig 
még csak kettő és fél – suttogja a 
kicsi álmát vigyázó anyuka.

 óvAtosAn 
nAPozzUnK!
A leégés úgy kerülhető 
el, ha fokozatosan 
barnulunk. 12 és 16 óra 
között ne tartózkodjunk 
a napon! mindenképpen 
használjunk 
fényvédőszert: 
megfelelő védelmet a 
30–50-es Uv-faktor ad. 
A gyógyszertárakban 
árult termékek 
garantáltan akkora 
ultraviola-sugárzás 
elleni védelmet 
nyújtanak, mint 
amekkorát a 
csomagoláson 
feltüntettek.

örök kedvenCek 
a bányatavak
Ha valaki kiruccanást tervez a 
családjával, a kerület közelében 
is talál strandokat. A bányató 
hallatán legtöbben Délegyház-
ára gondolunk. Igazság szerint 

Dunavarsány, Délegyháza, Bu-
gyi és Kiskunlacháza között 
fekszik az a terület, amelyet 
működő és bezárt kavicsbányák 
sokasága szabdal. ennek meg-
felelően van tó, amelynek part-
ja ipari terület, de akad bőven 
plázs is. Délegyházán található a 
Városgazda Zrt. által üzemelte-
tett önkormányzati üdülő.

A rukkel-tavon már semmi 
nem látszik a kavicsbányás múlt-
ból. Joggal hívják waterparknak 
a strandot, hiszen három és hat 
méter magas ugrótorony, va-
lamint óriáscsúszdák várják a 
vendégeket. Hasonló a helyzet 
az Universum stranddal, ahol a 
fürdőzés mellett a kábeles vízi-
sít és jet-skit is kipróbálhatják a 
vállalkozó kedvűek.

 Ami veszélyes
Közvetlenül étkezés 
után, teli gyomorral, 
felhevült testtel, 
szeszes ital és 
gyógyszer hatása 
alatt ne fürödjünk! ne 
ugorjunk a vízbe sekély, 
ismeretlen részeken! 
A szív- és keringési 
betegségben szenvedők 
ne fürödjenek 
egyedül!

� az idei nyárra, legalábbis a strandidőt illetően, nem lehet okunk panaszra. 
a fürdeni, napozni vágyóknak pedig elég, ha a bókay-kertig mennek. hogy 
mennyire kedvelt a kerületiek körében a Park strand, azt bizonyítja a kiemel-

kedő forgalom.

vigyázzUnK 
értéKeinKre!
a tolvajok egyik ked-
venc terepe a strandok 
és uszodák környéke. 
a nagy tömegben 
észrevétlenül tudnak 
ellopni szinte bármit. 
válogatás nélkül, a 
kisebb értéktelenebb 
dolgoktól kezdve a na-
gyobb értéket képvise-
lő tárgyakon át minden 
mozdíthatót eltulajdo-
nítanak. a védekezés 
legjobb módszere a 
megelőzés, vagyis a 
strandolás alkalmával 
értékes tárgyakat ne 
vigyünk magukkal.
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Mozdulj ki a megszokott helyzetből, szem-
besülj a kihívással, győzz, és lásd, hogy erre 
is képes vagy – konyhanyelven fogalmazva 

ez a lényege a terápiás rekreáció nevű mód-
szernek, amelyet ma már Magyarországon is 
széles körben alkalmaznak főleg olyan gye-

rekek esetében, akik súlyos betegségen estek 
át, vagy éppen még azzal küzdenek.

efféle terápia részesei lehettek a Mada-
rász utcai gyermekkórház onkológiai osztá-
lyának túlnyomórészt már gyógyult, kisebb 
részben még kezelés alatt álló betegei, akik 
június 29-én megtöltötték a Bókay-kertben 
nemrég létesített – és egyre népszerűbb – 
kalandparkot.

− Több haszna is van az ilyen események-
nek – magyarázta Vargay Adrienn, a kórház 
pszichológusa. – A gyógyult gyerekekben 
még inkább tudatosul, hogy újra egészsége-
sek, legyőzték a betegséget, képesek megfe-
lelni a kihívásoknak. sikerük ugyanakkor 
erőt ad a még kezelés alatt álló gyerekeknek. 
Többször előfordult már, hogy a hasonló 
eseményeken készült képeket megmutattuk 
a kórházban, mondván, ha meggyógyulsz 
te is ilyenben veszel majd részt. ez nagyon 
sokat jelent.

A pszichológus elmondta, hogy az ilyen 
rendezvények a családi kapcsolatok újbó-
li megerősítését is segítik. Amíg ugyanis a 
gyerek kezelés alatt áll, többnyire az anya 
van vele, az apa egy kicsit távolabbra kerül. 
Itt azonban együtt van a család, sőt több 
hasonló sorsú család van együtt, és ez segít 
megbeszélni a tapasztalatokat, rendezni a 
sorokat.

– nagyjából havonta szervezünk ilyen 
programokat – avatott be Kecskeméti Judit, 
a kórház dietetikusa. – Voltunk már falat 
mászni, barlangászni, lovagolni, evezni, s 
hamarosan vitorlázni fogunk. 

Az eseményen mintegy hetvenen vettek 
részt: a gyerekek, a szülők, a kórház dolgo-
zói és az ő családjaik. 

– A Bókay-kert nagyon szívesen ad teret 
az ilyen rendezvényeknek. rendkívül jó öt-
letnek találtuk, ezért ajánlottuk fel, hogy a 
gyerekek és a kísérőik ezen a napon ingyene-
sen használhassák a park területét – mondta 
Csempesz Iván, a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. sport-, rendezvény- és Mé-
diadivíziójának vezetője.

Miután a látogatók végigjárták a kaland-
park pályáit, közös ebéd következett, majd 
együtt játszottak gyerekek és felnőttek.

Ê K. gy.

szárazon és vízen
Biztosan jól jár az, aki a 4seasons sí- és snowboard-
iskola által szervezett nyári táborok egyikét válasz-
totta, illetve választja a gyermekének. Kőszegi Já-
nos, a síiskola vezetője az eddigi tapasztalatokról és 
a lehetőségekről is tájékoztatott. 
nem győzte sorolni a programokat Kőszegi János önkormány-
zati képviselő, aki nagyon elégedett azzal, hogy már az első tá-
borozásban sok gyermek vett részt a Bókay-kertben. 

„Aki időben jelentkezett az első nyári lehetőségre, az jól járt, 

mert az első táboroztatáson már sikeresen túl is vagyunk. ezt 
közvetlenül a vakáció kezdete után, június 17-től tartottuk, egy 
héten át itt, a Bókay-kertben, sok-sok fiatallal.”

A programban műanyag pályás síelés, snowboardozás, gör-
korcsolyázás és a kihagyhatatlan teniszezés szerepelt. A sport-
ágakra szakképzett edzők és oktatók tanították a fiatalokat, fi-
gyelve arra is, nehogy bárkinek is sportbalesettel kezdődjön a 
vakációja. 

Akár már most elmondható, hogy a nyár slágere az a vitor-
lástábor lesz, amelyik egész nyáron várja a fiatalokat.

„Hetes turnusokban sajátíthatják el a gyerekek ennek a gyö-
nyörű sportágnak az alapjait a Velencei-tó hullámain, egészen 
pontosan Velencén, bentlakásos táborban. Lehetőség nyílik arra 
is, hogy naponta hazamenjen a táborozó, de úgy gondolom, in-
kább a bentlakás lesz népszerűbb, hiszen egy-egy izgalmas vízi 
nap tapasztalatait esténként jó megbeszélni a barátokkal. A lé-
nyeg az, hogy aki részt vesz a tanfolyamon, azt már nem lehet 
eladni a vízen, tisztában lesz a vitorlázás alapjaival.”

elmondta a síiskola vezetője azt is, hogy augusztusban 
újabb sporttáborokat rendeznek a Bókay-kertben, amelyekről a 
siiskola-bokaykert.hu honlapon lehet tájékozódni.  

Ê r. f.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� az ételek mellett a 
kiváló borok és a 
különböző arányban 

kevert fröccsök kapnak 
főszerepet a szeptemberi 
kóstoló szeptember 5–7. 
közötti programjában. a 
kulturális kínálat pedig még 
az eddigieknél is bősége-
sebb lesz.  

KeréKgyártó györgy   

„Jó, jó, jó, de jó nekem!” – fogják egé-
szen biztosan több ezren együtt énekel-
ni az utóbbi évek egyik legsikeresebb 
dalát a szeptemberi Kóstolón. A dal 
szerzője és előadója, a hazai fesztivá-
lok gyakori vendége, az Ocho Macho 
zenekar ugyanis több sztárcsapattal és 
-előadóval egyetemben a háromnapos 
eseménysorozat vendége lesz.

fesztiváltörténet
Fordulat volt a Bókay-kert rendezvénye-
inek történetében a 2011-es év, amikor 
a megszokott – és nem csak a kerületiek 
által kedvelt – szeptemberi fesztivál új 
tartalmat kapott. Az egykori baráti bog-
rácsversenyek köré szerveződő, kulturális 
eseményekkel színesített piknik ekkor in-
dult el azon az úton, amelyen aztán rövid 
időn belül igényes és saját arculatú gaszt-
ronómiai és kulturális fesztivállá tudott 
növekedni, miközben képes volt meg-
őrizni a tradícióit. 2012-től már három 
napon át ünnepelhettek a szeptemberi 
Kóstoló versenyzői és látogatói a Bókay-
kertben, s újabb műfajokban – grill- és 
halételek, illetve egytálételek készítésében 
– is kipróbálhatták magukat a főzni sze-
retők. ezzel együtt a kulturális program 
is bővült, a színvonala pedig egyre emel-
kedett. A kóstoló közönsége számára ma 
már természetes, hogy ugyanazok a nagy 
nevek fordulnak meg itt, mint bármely 
másik vezető hazai fesztiválon.

balázs feCó, 
harCsa veronika, 
alMa, PUf
A programra tekintve azonnal kiugra-
nak a hazai popélet nagy nevei, ugyan-
akkor az is látható: a szervezők nem 
veszítették szem elől azt a célkitűzést, 
hogy a szeptemberi Kóstoló a családok 
ünnepe legyen. 

− A magyar pop klasszikusai kö-
zül a Karthago, Balázs Fecó és a KFT 
lép színpadra. Hasonlóan nagy nevek 
képviselik az alternatív vonalat: itt 
lesz a Pál Utcai Fiúk, a Belmondo, az 
Ocho Macho. Az újabb generációkat 
többek között Dér Heni és gáspár Laci 
képviseli, a gyerekeket pedig a nélkü-
lözhetetlen Mohabá mellett az Alma 
együttes szórakoztatja. érdekesség a 
szabadtéri színpad szombati műsora: 
itt fesztivál szerveződik a fesztivál-
ban, hiszen a kerületi illetőségű serica 
együttes meghívására az ír-kelta zene 
és tánc kiváló hazai képviselői váltják 

egymást a pódiumon – tájékoztatott 
Csempesz Iván főszervező, a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
sport-, rendezvény- és Médiadivízió-
jának vezetője.

Mit eszünk, 
Mit iszUnk?
A szeptemberi Kóstoló középpontjában 
azonban e bőséges kulturális kínálat el-
lenére is a gasztronómia áll. A kerületi 
közösségek – cégek, civil szervezetek, 
sportegyesületek, baráti társaságok – je-
lentkezését három kategóriában várják a 

főzőversenyre: pörkölt, grill- és halételek. 
A tavalyi fesztiválon – újdonságként 

– főszerepet kaptak a cseh ételek, és 
velük együtt a cseh sörök. Idén kiváló 
borokat és ezekből készülő fröccsöket 
kóstolhatnak a fesztiválozók. A kivé-
telt a szabadtéri színpadnál szerveződő 
kelta minifesztivál jelenti, ahol ír sörö-
ket vernek csapra.

Az előző évekhez képest érdekes újí-
tás, hogy a főzőversenyre jelentkezőket 
külön kulturális kínálat várja. őket 
ugyanis alkotás közben pantomimes, 
prímás és karikaturista szórakoztatja 
majd.

zónapörkölt 
kisfröccsel 
A finom ételeket jó borokkal kísérhetjük le szeptemberben 

KÓrHáZBÓL 
KALAnDBA
nyüzsgő gyerekcsoport vette birtokba június 29-én a Bókay-kerti kaland-
parkot. Aki kívülről nézte őket, biztosan nem sejtette, hogy ez a vidám ka-
landozás egy különleges terápia része.

szePtemBeri Kóstoló
szeptember 5–7. (péntek–vasárnap)

Péntek
nagyszínpad
16.30–17.30: 3 Generáció együttes
18.30–20.00: Karthago
20.30–22.00: KFT
 
szombat
nagyszínpad
10.30–11.00: Pixie Dance táncformáció
11.00–11.30: Park Aerobic
12.00–13.00: Pozitív zenekar
13.00–13.30: New Dance World
13.30–14.00: Children of Distance
14.00–14.30: Dér Heni
15.00–16.00: New Level Empire
16.00–17.00: Irigy Hónaljmirigy
17.00–18.00: Gáspár Laci
18.30–20.00: Belmondo
20.30–22.00: Balázs Fecó Live
 
EGÉSZ NAP CLASSIC DISCO PARTI 
A NAGYSZÍNPADNÁL – DJ LOTTERS
 
Fesztiválszínpad
10.00–11.30: Fourtissimo
11.30–13.00: Bozsó József és Termi 
Trixi operettműsora
13.00–14.00: Borra-Való Énekegyüttes
14.00–15.00: A felnőtt főzőverseny 
eredményhirdetése Kovács Lázárral
15.30–16.30: Zolbert Jazz
17.00–18.30: Harcsa Veronika Quartet
19.00–20.30: Pál Utcai Fiúk 
 
szabadtéri színpad
15.30–16.00: A Tébláb táncosai
16.00–16.30: Sunny Side Up zenekar
16.30–17.00: Budapest Skót Táncklub
17.15–17.50: Red Locks
18.00–18.25: Harcosok Táncosai
18.25–18.35 Boxty Band
18.40–19.40: Jolly Jackers  
20.00–20.45: Serica
21.00–21.55: Punk Whiskey
 
vasárnap
Fesztiválszínpad
Műsorvezető: Mohai Tibor – Mohabá
10.00–11.00: Portéka Színpad – vásári 
komédia
11.30–12.30: Alma együttes
13.00–14.00: Group’N’Swing
14.00–15.00: A gyermek főzőverseny 
eredményhirdetése 
15.00–16.30: Ocho Macho
17.00–18.30: Gesarol
A szervezők a műsorváltoztatás jogát 
fenntartják.

a szeptemberi Kóstolón 2012 óta grill- és halételek egytálételek készítésében is versenyezhetnek a szakácsok
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16 egyHáz Az egyházakba is „beszökött” a nyár

Az oldalt összeállította: róth ferenc

�nemzetközi 
együttest, kül-
földi vendégeket 

fogadott július 4-én a 
kossuth téri református 
gyülekezet: bill drake-
et, az oM (operation 
Mobilisation) Mission 
művészeti igazgatóját 
és az egyesült államok-
ból érkezett zenekarát. 
a református gyülekezet 
tagjai és a kossuth téri 
templomkertben éppen 
táborozó gyermekek 
felejthetetlen, elgondol-
kodtató órákat töltöttek 
együtt a vendégekkel. 

Sándor Gabriella, a gyülekezet 
segédlelkésze a vendégek foga-
dására készülve mesélt a nagyon 
várt érkezőkről.

– Bill Drake zenekarának 
köszönhetően az egyesült ál-
lamokból, nagy-Britanniából, 
Ausztráliából, Kuvaitból is kö-
szönthetünk vendégeket, mert 
a tagjai ezeket az országokat is 
képviselik. Az együttes csak-
nem hatvan országban lépett 
már fel, a szolgálatukkal segítve 
a helyi keresztyén közösségek 
munkáját. nálunk szinte már 
törzsvendégek, ez a hetedik al-
kalom, hogy megtisztelik a ma-
gyarokat.   

szó, dal, tánC
A Kossuth téri reformátusok 
nyári „csúcsforgalma” – egyik 
program éri a másikat – úgy 
hozta, hogy éppen az egyik tá-
borzáró napra esett a vendégek 
érkezése. nem is kellett több az 
érkezőknek, mert a szavaikkal, 
a muzsikájukkal, a dalaikkal, a 
táncaikkal szinte elvarázsolták 
a gyermekeket. A nagy sikerű 
bemutató végén pedig klipet 

mutattak be a Megváltóról, de 
teljesen másképpen közelítve 
a személyéhez, mint amilyen 
bemutatáshoz mi, európaiak, 
szokva vagyunk.

Mondták is többen, úgy érzik 
magukat, mintha egy multimé-
diás amerikai istentiszteletbe 
csöppentek volna bele. Az erő-
teljes énekek, a láthatóan őszin-
tén kimondott és átélt szavak 
mindenkit magukkal ragadtak, 
olyan hangulatot teremtve a 
Kossuth téri templom falai kö-
zött, amilyet csak nagy ritkán 
élhetnek át a gyülekezet tagjai. 

Bill Drake, az együttes veze-
tője beszélt is a hívekhez, a le-

hető legőszintébben. átéléssel és 
érezhetően a lelke mélyéről jövő, 
olykor kegyetlen nyíltsággal. Be-
szélt a fiatalsága nehéz éveiről. 
Arról is, amikor a nevelőapja az 
édesanyját és őt is rendszeresen 
bántalmazta. De szólt arról a 
felszabadult érzéséről is, ami-
kor néhány éve úgy hozta a sors, 
hogy szemtől szembe állhatott a 
nevelőapjával, s megmondhatta 
neki, hogy mindenért megbo-
csátott… nagy-nagy csend szállt 
ekkor a templom falai közé.

A közvetlen és rendkívül 
barátságos Drake elénekelte sa-
ját dalát, amely – mint mesélte 
– nehezen született meg. ért-

hetően, mert a rákbetegségben 
fiatalon elhunyt édesanyja emlé-
kére írta. A temetésen elhangzó 
Halleluja ihlette meg őt, amikor 
még dühösen szembefordult Is-
tennel, őt vádolva. őt, akihez az 
édesanyja mindennap imádko-
zott – mint mondta a vendég – 
„értem is”. 

süti és leCsó…
nem lett volna igazi e vendéges-
kedés a lőrinci templomban, ha 
nem derült volna ki egy magyar 
szál is. De kiderült, mégpedig 
Bill Drake lányának köszönhe-
tően. ezt mondta erről Drake:

– Vitathatatlanul erős szála-

kat és érzelmeket jelentenek szá-
momra a turnék, a fellépések, de 
az ide kötő igazi és legerősebb 
szál az, hogy egy magyar fiatal-
ember apósa vagyok. Az én lá-
nyom és ő, Bence, egymás mel-
lett találta meg a boldogságot, 
ami, gondolhatják, mekkora 
boldogságot jelent nekem is. Ha 
mondhatom, „beházasodtam” 
az országukba. nemsokára lesz-
nek unokáim is… Meg akarom 
ismerni az országukat, azokat a 
nagyvárosokat, amelyekről oly 
sokat hallottam már. 

Azután, nem letagadva, hogy 
„emberből van”, Drake elmond-
ta, hogy a magyar táj szépségén 

és változatosságán túl odavan a 
cukrászdákért, a süteményekért, 
s ha lecsóval kínálják, annak 
sem tud ellenállni.

rio és a 
kossUth tér
A kétórás program kedves han-
gulatára jellemző, hogy a végén 
már együtt énekelt a közönség a 
zenekarral.

Lám, lám, nem csak a bra-
zíliai futball-vb szurkolóinak 
tíz- és százezrei tudnak őszin-
te barátságot kötni egymással 
a dél-amerikai metropolisban, 
hanem akár mintegy száz jó-
lelkű és tiszta szívű ember is a 
Kossuth téri református temp-
lomban…

 
 FolytAtódó nyári 
CsÚCs
A Kossuth téri 
gyülekezet élete további 
sűrű programokkal 
folytatódik. A 
napokban indultak 
erdélyi körútra egy 50 
férőhelyes autóbusszal 
székelykeresztúrra, 
ahol családok a 
vendéglátóik. A 
hónap végén Angol 
Bibliahét kezdődik, 
amely egyben újabb 
táborozási lehetőség 
is. ekkor a magyar 
angoltanárok mellett 
angol anyanyelvű 
vendégek is segítik 
a foglalkozásokat. 
Az óvodáskortól a 
nyelvvizsgára való 
felkészülésig anyanyelvi 
környezetben 
szerezhetnek 
bátorságot a 
jelentkezők, kedvező 
áron.
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a szeretet százHÚsz perce
A Kossuth téri gyülekezet vendége volt az „amerikai magyar” Bill Drake

Bill drake zenekara hetedszer járt magyarországon

– Merre jártak, hány résztvevője volt e rendhagyó 
táborozásnak?

– Örömünkre sokan jöttek el, s csodás napokat 
tölthettünk el a balatonberényi Tornácos Panzió-
ban, amely tökéletes házigazdánk volt. Tizennégy 
gyermekes család jött össze, összesen 54-en. Azért 
is volt különleges öröm és élmény ez a gyerekek-
nek, mert az iskolaév befejezése után ez volt az első 
„szabad” programjuk s ezáltal a szüleiknek is. 

– Feltételezem, hogy a városi gyermekek élvezték 

ezt, s rácsodálkoztak arra, hogy létezik élet a fővá-
roson kívül is.

– Csodálatos, felejthetetlen a környezet ezen a 
természetvédelmi területen. Az első nap délutánján 
mindenki „hont foglalt”, berendezkedett, a gyere-
kek pedig birtokba vehették azt, amit annyira vár-
tak: a homokozót, a csúszdát, a hintát, a focipályát. 
Mi tagadás, nem volt könnyű bevezényelni őket a 
közös vacsorához és az azt követő rövid áhítathoz. 
ezután a kisebbek diafilmet néztek, a nagyobbak 

pedig élvezték a sokáig világos, csöndes nyári estét. 
Amikor aztán lepihentek, a felnőttek a tábortűz 
mellett énekeltek és beszélgettek a nagyobbakkal. 

– Gondolom, nem kellett altató a nyugodt éjsza-
kához…

– szép álmuk lehetett. szombaton már úgy ér-
kezett mindenki a reggelihez, mintha mindig itt 
lakott volna. Megérintette őket a természet közel-
sége, a más környezet. 

– Így könnyebb volt az egymás felé fordulás, a 
kinyílás is.

– ezt igazolta az, hogy a délelőtt során az ebéd-
lőben játékosan ismerkedtek meg egymással a 
családok: a gyerekek talpraesetten mutatták be a 
többieknek a saját famíliájukat, s az ezt követő kör-
táncos éneklésben gyerek és szülő egyaránt részt 
vett.

– Mivel Balatonberény vízparti település, bele-
mentek-e a tengerünkbe?

– nem maradhatott ki a strandolás sem, ami 
mindig élmény. Délután a balatonszentgyörgyi 
Csillagvárba látogatott át a csapat. A Festetics 
László gróf által épített, középkori végvárra ha-
sonlító, csillag alakú vadászház ma kiállítótér. A 
panoptikum figurái között megtalálható a falusi 
plébánossal vitatkozó várkapitány, akárcsak a la-
komázó végvári katonák figurái élethű korabeli 
ruhákban és fegyverekkel. élmény volt látni a világ 
első huszárbaba-múzeumát, ahol 150 figurán ta-
nulmányozhatták a gyerekek a régi egyenruhákat. 
De vitathatatlan, hogy a Csillagvár udvarán szaba-
don engedett pónik, lovak, kecskék, birkák voltak 
a sztárok, és persze az egy szem csacsi.

– Az ilyen sűrű programhoz kellett is az előző éj-
szaka nyugodt álma…

– este senkit nem kellett ágyba zavarni, min-
denki ment magától, „megfogta” őket a temérdek 
élmény. Vasárnap délelőtt aztán rövid istentisz-
teletet, áhítatot tartottunk, valamint a hitről és a 
spiritualitásról gondolkodtunk Jézus szavai nyo-
mán. Az elmélyült arcok azt bizonyították, hogy 
mindenkiben valódi mélység van, amelyben Isten 
érintkezik a lélekkel.

– Úgy beszél erről a hétvégéről, mint csodás él-
ményről, pedig „csak” a Balatonnál jártak…

– Csoda volt ez, mert a családok érezhetően kö-
zösséggé értek. A gyerekek úgy mozogtak a többi 
szülő között, mintha mindegyik a rokonságához 
tartozna. Igazuk is van, rokonok vagyunk mind-
annyian…– mondta Háló gyula.

Idegen 
családok lettek 
„rokonokká”
Csodás napok a balatonberényi baptista táborban

 
A Pestszentimrei Baptista gyülekezet sem maradt ki az egyházak által szervezett 
nyári programokból. ők Balatonberényben rendeztek családi hétvégét, nem akármi-
lyen környezetben, nem akármilyen élményekkel gazdagodva. A gyülekezet vezető 
lelkészét, háló gyulát kérdeztük a berényi napokról.

imádKozz 
és dolgozz!
ora et labora – imádkozz és dolgozz. 
ez a szerzetesek és apácák felada-
ta, a bencés rend regulájának alap-
ja, amelyet nursiai szent Benedek 
fogalmazott meg a vi. században. 

nursiai szent Benedeket (nursia, 480 körül–
Monte Cassino, 543/547) a bencés rend ala-
pítóját és regulájának kidolgozóját VI. Pál 
pápa 1964-ben a nyugati szerzetesség alapí-
tójaként és az európai szellemiség alakítója-
ként európa védőszentjévé nyilvánította.

szent Benedek előkelő családban szüle-
tett. Kezdetben rómában tanult, de megelé-
gelte a világi hívságokat, s elvonult egy kö-
zeli barlangba. Ott három év után pásztorok 
találtak rá. Abban a korszakban élt, amikor 
a megszűnt római Birodalom, s helyette lét-
rejött a keleti gót állam. Benedek 530 körül 
alapította meg a saját kolostorát – a bencés 
szerzetesrend anyakolostorát – Dél-Itáliá-
ban, Monte Cassino hegyén.

Benedek életrajzát I. nagy szent gergely 
pápa írta meg Dialógus című művében. eb-
ben elbeszéli életét, szellemi fejlődését. Be-
nedekkel a megtérése után csodák történtek, 
felismerte a neki szánt, mérgezett ételeket és 
italokat. eközben küzdött a bűnös dolgok 
ellen. A női kísértés elkerülésére például 
úgy, hogy csalánbokorba ugrott. A monostor 
megalapítása után már ő volt csodák forrá-
sa, de a csodái nem térítő és nem is gyógyító 
jellegűek voltak. Benedek harcolt a sátánnal, 
ezért ő lett a tökéletes és legyőzhetetlen szent 
példája. ő a közösségi élet szentje is, mert 
szerzetesként élve tette a csodáit, amelyek 
példát mutattak a rendnek.



Városkép p 2014. július 16. XXIII. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

17prograMajánlóA régi szabadtéri mozikat idézi a Madách Filmklub

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Előzetes gyermekműsor-aján-
ló: szeptember 29. 11 óra: 
az Alma Együttes koncertje. 
Belépőjegyek elővételben 
már kaphatók, 1700 forintos 
áron.
Tanfolyamaink a nyári idő-
szakban szünetelnek.
A művelődési ház nyitvatar-
tási idejében az itt található 
Ticket Expressz-jegyirodában 
jegyek válthatók koncertek-
re, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, össze-
jövetelekre előzetes egyezte-
tés alapján. 
Művelődési házunk augusz-
tus 20-ig 10 órától 17 óráig 
tart nyitva.

4seAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mestersé-
ges pályán folyamatosan 
lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síisko-
la honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 23. 17 óra: 
KézműveSzerda – képze-
letbeli utazás a magyar 
középkorba. Téma: Középkori 
vásári portékák.
Július 30. 17 óra: 
KézműveSzerda – képze-
letbeli utazás a magyar 
középkorba. Téma: Mátyás 
király udvara.
Augusztus 6. 17 óra: 
KézműveSzerda – képze-
letbeli utazás a magyar 
középkorba. Téma: Gumilap 
figurák.
Júliusban és augusztusban 
minden kedden 10 órától 
társasjátékklub működik 
a könyvtárban. Sokféle 
társasjáték – például Rumini, 
A küldetés, Labirintus, Tabu, 
Aranyásók, Nincs kegyelem, 
Honfoglaló – kipróbálható és 
játszható. A klubba a beirat-
kozott olvasóinkat várjuk.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Huller Ágoston képzőművész 
tárlata látható augusztus 
1-jéig, a könyvtár nyitvatartá-
si idejében. Augusztus 5-től 
Klösz György Budapestről 
készített fotográfiái tekinthe-
tők meg.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
Könyvtárunk nyári nyitva 
tartása a következőképpen 

alakul: hétfőn, szerdán és 
csütörtökön 13–19 óra 
között, kedden és pénteken 
9 és 14 óra között várjuk 
kedves olvasóinkat. Szomba-
ton zárva tartunk.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Könyvtárunk július 27-ig 
zárva tart. Július 28-tól nyári 
nyitvatartási rend szerint 
(hétfő–szerda–péntek 13–19 
óráig, csütörtök 9–15 óráig) 
várjuk kedves olvasóinkat. 
Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 17. 17.30: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Július 19. 15 óra: Az anyó-
som olyan ám… – a Fráter 
Lóránd Nótakör zenés-táncos 
műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Július 19. 15 óra: Tere-fere 
klub
Július 20. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőttek-
nek
Július 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 24. 17.30: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Július 27. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőttek-
nek
Július 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 28. és augusztus 15. 
között: pótvizsgára és iskolá-
ra előkészítő foglalkozások
Július 31. 17.30: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Augusztus 2. 15 óra: Mu-
lassunk együtt – a Marsai 
Dalkör összejövetele
Augusztus 3. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Augusztus 3. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Augusztus 4–8. Könyvkö-
tő tábor. A foglalkozások 
mindennap reggel 9 órakor 
kezdődnek.
Augusztus 7. 17.30: Ingyenes 
jogi tanácsadás
Augusztus 10. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Július 30-ig „Ha én fa 
lehetnék” címmel Rumi 
Rózsa kiállítása az eme-
leti galérián. Július 14. és 
augusztus 7. között a XVIII. 
kerületi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat bemutatkozó 
kiállítása látható.
Augusztus 12. 17 óra: a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
képzőművész köre kiállításá-
nak megnyitó ünnepsége az 
Aula galériában. Az emeleti 
galérián Dankházi János 
kiállítása.

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 
06-20-316-9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 

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

mÚzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.
Vizek és kövek – külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből. A 
részletekről honlapunkon 
(muzeum18ker.hu) tájékozód-
hatnak. 
A Tomory-teremben az 
Ady Endre Általános Iskola 
történelem szakkörének 
munkái láthatók Időutazás a 
középkori Magyarországra – 
Múltunk emlékei címmel.
Település- és oktatástörté-
neti állandó kiállítás: 200 
év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből.
Tablókiállítás a városrész ki-
emelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől 
szombatig 14–18 óra között. 
A kiállítóterem július 28. és 
augusztus 25. között zárva 
tart.

hAvAnnA KiállÍtóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 
06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig. 
A kiállítóhely július 28. és 
augusztus 25. között zárva 
tart.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 
294-5971
www.pikhaz.hu
Július 21–25. között naponta 
10–13 óráig kreatív kéz-
műves tábor a PIK Házban. 
Részvételi díj: 1800 Ft/nap, 
8000 Ft/5 nap. Táborvezető: 
Balog Kata. A tábor csak 
akkor indul, ha megfelelő 
számú jelentkező lesz, ezért 

előzetes jelentkezést kérünk 
a PIK Ház elérhetőségein.
Július 30. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Augusztus 4–8. között 
naponta 10–13 óráig 
kreatív kézműves tábor a 
PIK Házban. Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/5 nap. 
Táborvezető: Balog Kata. A 
tábor csak akkor indul, ha 
megfelelő számú jelentkező 
lesz, ezért előzetes jelent-
kezést kérünk a PIK Ház 
elérhetőségein.
Augusztus 13. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Tanfolyamaink, valamint a 
Baba-dúdoló és a Maszat-
kuckó jelenleg szünetel. 
Továbbra is zajlanak viszont 
a hip-hop tánc, az aikido- 
és augusztus 12-től a 
zumbafoglalkozások, valamint 
a kézimunka-szakkör. Ezekre 
folyamatosan lehet jelentkez-
ni az elérhetőségeinken.
Újonnan induló tanfolyama-
ink: torna az EPE – Együtt 
Pestszentimréért Egyesület 
– szervezésében (szerdán-
ként 18 órától) és sakk-kör 
(hétfőnként 16 órától). Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését!
A nyári időszakban bekövet-
kező esetleges programvál-
tozásokról részletes felvi-
lágosítást adunk a PIK Ház 
elérhetőségein.

PolgároK házA
üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–14 
óra között. 

érettségi akár 
egy év alatt! 
Felnőttoktatás:
érettségi munka 
mellett,  érettségi 
baba mellett, 
érettségi vidékről, 
érettségi külföldről

a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek 
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, 
szerdán, csütörtökön 
16.30-tól 20.20-ig
Távoktató-levelezői tago-
zat: csütörtökön, pénteken 
16.30-tól 20.20-ig, szom-
baton 8-tól 17 óráig
Jelentkezés feltétele: álta-
lános iskolai bizonyítvány, 
betöltött 16. életév
Szakmunkás bizonyítvány-
nyal rendelkezők indokolt 
esetben, egyéni tanrend-
del, osztályozó vizsgákkal 
2 vagy akár 1 év alatt is 
elvégezhetik a középis-
kolát.
Ügyintézők: Haisza Katalin 
(+36-20-251-8522), 
Dombos Jánosné (+36-
20-992- 4767)

Programok gyerünk 
ki a kertbe!
A régi szabadtéri mozikat idézi a madách Filmklub im-
már hagyományos nyári vetítéssorozata július 19-től a 
Bókay-kertben.

− Dél-Pest legszebb közparkja, a Bókay-kert nagyon sokféle prog-
ram szervezésére alkalmas. ráadásul minden feltétel adott itt a 
kertmozi megszervezéséhez – mondta Kardos gábor önkormányza-
ti képviselő, a Madách Filmklub főszervezője.

Kardos a barátaival 2005-ben kezdte szervezni a Polgárok Házá-
ban, vagyis az egykori Madách mozi épületével szemben – innen a 
klub neve – az első ingyenes vetítéssorozatot. A közösségi mozizás 
feltámasztásának sikerét az bizonyítja, hogy éppen tizedik éve indí-
tanak újabb és újabb sorozatot.

Három évvel ezelőtt  úgy gondolták a szervezők, hogy a Bókay-
kert tökéletesen alkalmas arra, hogy megidézze a hajdan rendkívül 
népszerű kertmozik hangulatát, azóta költözik ki nyaranta négy ve-
títési est erejéig a Madách Filmklub a parkba.

A vetítéseket idén július 19-től tartják, négy egymást követő hé-
ten át, mindig szombaton (esőnap: vasárnap) 20.30-as kezdéssel. Jú-
lius 19-én – russell Crowe főszereplésével – az egy csodálatos elme 
című Oscar-díjas filmre várják a közönséget, július 26-án a ron 
Howard rendezte Túl az Óperencián című romantikus filmeposz 
kerül vászonra. Augusztus 2-án Morgan Freeman főszereplésével a 
Monte Wildhorn csodálatos nyarát láthatja a közönség. Augusztus 
9-én egy igazi nagy hollywoodi klasszikus, a Korda testvérek, Bíró 
Lajos és rózsa Miklós révén jelentős mértékben magyar kötődésű A 
bagdadi tolvaj című örökbecsű kalandfilm lesz látható. A vetítések 
ingyenesek!

Ê K. gy.

legyünk 
lendületben 
nyáron is!
Függetlenül a nyári időszaktól, az ingyenes sportolási 
lehetőségek júliusban és augusztusban is várják a ke-
rületi lakosokat. Íme, a lendületbe hozzuk! program 
aktuális kínálata.

 FUtóPont – Időpontok: július 17., 22., 24., 29., 31.,
augusztus 5., 7., 12., 14., 19., 21., 26., 28. 17 órakor
Helyszín: Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: Irsán László, 06-20-225-5462
nordiC wAlKing
Időpontok: július 21., 28., augusztus 4., 11., 18., 25. 17.30-kor
Helyszín: Bókay-kert
edző: schwarz Mária, 06-30-961-7731
KondiCionáló tornA – Időpontok: július 21., 28.,
augusztus 11., 18., 25. 10 órakor
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Oktató: Markovits szilvia, 06-70-324-5836,
parkaerobik10@gmail.com
tenisz – Időpontok: július 21., 23., 28., 30.,
augusztus 4., 6., 11., 13., 18., 25., 27. 17-től 18 óráig 
Helyszín: Thököly út 5. (Minorex se). előzetes bejelentkezés
szükséges: Paripás István, 06- 30-329-8958.

25 éves pestszentimreiek kerestetnek! 
A 25 éves Dr. széky endre Pestszentimre Történeti Társaság keresi azokat az 1989 október–novemberében Imrén születette-
ket, akik ma is a 1188-as irányítószámon élnek. Jelentkezésüket a 1188 Budapest, szélső utca 89/B levélcímen, a 291-9757-es 
telefonszámon, a 06-70-220-3771-es mobilszámon vagy a szeky.tarsasag@gmail.com e-mail-címen várjuk. 

Pándy Tamás elnök
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KITArTÓ VOLT, 
BAJnOK LeTT
szép csöndesen, de annál biztosabban érkezett meg 
a nemzetközi versenyek mezőnyébe a születése óta a 
kerületben élő karatéka, tadissi yves martial, a lőrinci 
Kono Karate Klub sportolója. Az elmúlt időszak kü-
lönösen sikeres volt, hiszen az európa-bajnokságról 
bronz-, az egyetemi vébéről pedig arannyal tért haza a 
23 éves sportember. 

 
– Azt hiszem, aki megtanulja leírni és kimondani a nevét, annak 
nyert ügye van, a legnehezebb akadályt már vette…

– egyszer kell csak megtanulni, utána már megy simán, én 
biztosan tudom…

– A neve azt feltételezi, hogy nem született magyar.
– Ami engem illet, már igen, mert itt születtem, sőt kezdet-

től Lőrincen élek a szüleimmel. Az első hallásra furcsának tűnő 
nevet a kongói származású édesapámtól kaptam. ő Debrecen-
ben tanult, s ott találkozott az édesanyámmal. A történet onnan 
már a szokásos: ismerekedés, szerelem, házasság, majd 1991-ben 
megérkeztem én.

– s lett önből egy derék, jó kiállású és nem mellesleg kiválóan 
sportoló fiatalember.

– Pedig nem úgy kezdődött. Csináltam ugyan a karatét, 
akartam, de ahogy mondani szokták, nem mutattam semmi 
jót. edzettem, versenyeztem, ám a dobogó közelébe se kerültem. 
Már a versenyek elején megvertek, kiestem, mehettem haza. éve-
ket kellett várni az első sikerre.

– Mégis mi tartotta ott a sportágban mindenféle sikerélmény 
nélkül?

– nem tudom, mert már nem emlékszem rá, de lehet, hogy a 
gondviselés sugallta, ne hagyjam abba, mert lesz még ebből va-
lami.

– Lett is, mert mindent visszakapott. Kárpótolta a sors a ki-
tartásáért.

– Biztosan így van, de azért tettem is érte, mert naponta 
edzettem, mindent vállaltam, hogy majd egyszer… el is jött ez 
az időszak, s már az első eb-aranyamat is számos hazai és nem-
zetközi siker előzte meg. A 2009-es  eb-elsőség már a kitartó és 
megtervezett munka eredménye volt

– Ez az egyszer pedig négy éve jött el, amikor az első hangos 
sikerét érte el a karatéban. Junior Európa-bajnok lett, ami, gondo-
lom, mindenért kárpótolta.

– Tényleg sok mindenért, de szinte sem meglepődni, sem örül-
ni nem volt időm, mert már jött, s remélem, még jön is, a többi. 
Három éve az U21-es kontinensbajnokságon lettem első, tavaly 
pedig a sportág egyetemi európa-bajnokságát nyertem meg.

– Feltételezem, ekkor már nem ön volt a lesajnált „kisgyerek”, 
akinek nem jönnek az eredmények.

– A tények önmagukért beszélnek. A Tamperében megszerzett 
európa-bajnoki bronzérem meg a Barban megrendezett egyete-
mi és főiskolai világbajnokság aranyérme után ma már másként 
néznek rám, elismerik a sikereimet. Örömömre a kerületi önkor-
mányzat is, amely tavaly novemberben 70 ezer forintos támoga-
tást adott a versenyköltségeimre. enélkül valószínűleg le kellett 
volna mondanom több nemzetközi viadalon való szereplésről.

– Hadd áruljam el az olvasóknak, hogy a beszélgetésünket egy-
szer már elkezdtük. Hogy akkor nem értünk a végére, annak az 
volt az oka, hogy a váróból éppen a szájsebészeti kezelőbe kellett 
mennie.

– Onnan meg a műtőbe, mert egy akkori versenyen kiütötték 
az egyik fogamat, ezt kellett megoperálni, majd utána pótolni. 
nem mondom, hogy kellemes volt, de egyrészt már csak rossz 
emlék, másrészt, aki karatéra adja a fejét, az számoljon azzal, 
hogy néha el is találják…

 
A tisztelt mestereK
Az egykori válogatott-keretedző, rebicek gerd 
és egyik mestere, Krajcsi lászló. A Kono Karate 
Klubban módos viktória és horváth gábor, a 
válogatottban ruzsinszki györgy foglalkozik vele. 
A pszichológusa pedig a szakmában ismert és 
elismert lénárt ágota.

HAT éreM A 
sZUMÓ-eB-rőL

 
Kiválóan szerepeltek a közelmúltban megrendezett fel-
nőtt és U14-es európa-bajnokságon a Pestszentimrei 
Birkózó egyesület versenyzői. A sikerekről Kapitány 
istván vezetőedző számolt be.

 
Mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás kitett magáért a 
bulgáriai szamakovban megrendezett kontinensbajnokságon.

– érthető, hogy boldogan utazhattunk haza, hiszen a három 
felnőtt- és a három utánpótlásérem azt jelzi, hogy jól áll a szé-
nánk mind a felnőttek, mind az utánpótlás mezőnyében. Az 
U14-esek között az a gazdag gergő szerzett eb-elsőséget, akinek 
az éremgyűjteményéből éppen az ilyen ötvözetű hiányzott, így 
aztán nagyon boldog volt a fiatalember. Dobogóra állhatott az 
U14-esek mezőnyében rekedt-nagy réka is, aki bronzérmes lett, 
akárcsak a csapattársa, Mihályi Fanni. A fiatalok három dobogós 
helyezése felülmúlta a várakozásainkat, s alátámasztotta, hogy 
érdemes a legfiatalabb korosztálynak is figyelmet szentelni.

A pestszentimrei birkózók és szumózók vezetőedzője azt is 
elmondta, hogy a felnőttek között sem maradt érem nélkül a vá-
logatott.

– A legnehezebbek, a nehézsúlyúak, a +115 kilósok között lé-
pett a csapatverseny küzdőterére nemes Dávid, aki győzelmek-
kel járult hozzá ahhoz, hogy a magyar válogatott bronzérmes 
legyen. A felnőtt nők egyéni versenyében az 55 kilósok mező-
nyében Kurucz Ildikó harmadik lett, a csapatverseny küzdelmei 
után pedig aranyéremmel lett gazdagabb, európa-bajnoki címet 
nyert.

A Thököly úti új sportpálya ava-
tásán egyvalamiben egyformák 
voltak a főszereplők: a baseball-
játékosok fején kivétel nélkül 
ott volt a sportág „kötelező” 
felszerelése, a baseballsapka. A 
résztvevők, akik több hónapnyi 
kemény munka után vívhattak 
végre mérkőzést egymással a 
frissen elkészült pályán, ezzel is 
jelezték, hogy hova tartoznak.

tart a 
„szereleM”
Fáradt, de érthetően jó kedvű és 
izgatott volt ennek a napnak a 
megálmodója és magvalósítója, 
Piros szabolcs, a reds Baseball 
sportegyesület vezetőedzője.

– Olyan hónapokat tudha-
tunk magunk mögött, amelyek 
után tényleg büszkék lehetünk, 
mert nemcsak elképzeltük, de 
meg is valósítottuk az álmunkat, 
így végre olyan pályánk van, 
amely a kerületi fiatalokat és az 

egyesületünk baseballosait egy-
aránt szolgálni fogja – mondta 
a vezetőedző, akiről sokan azt 
hitték, hogy a tengerentúlról 
„importálta” a sportágat, ott les-
te el az alapjait. A valóság azon-
ban más, sokkal prózaibb.

– Mint oly sok szülőpár éle-

tében, nálunk is a gyerekek 
döntöttek. ádám és Bálint meg-
ismerte a sportágat, s ha nem is 
sokat, de tudott róla valamics-
két, és egyre jobban megszeret-
te azt. Láthatja, a szerelem ma 
is tart, mindketten itt vannak, 
erősítik az egyesületünket, és 
hihetetlen lelkesedéssel várják, 
hogy a „saját” pályájukon is 
megmutathassák, mit tudnak. 

A baseball – bázislabda – 
népszerűségére jellemző, hogy 
egyes országokban megegyezik 
bármelyik, úgynevezett ameri-
kai sportágéval.

thököly út – 
sPortközPont
A Thököly úti bemutatók és 
mérkőzések előtt természetesen 
ünnepélyesen átadták a pályát. 
Beszédet mondott Ughy Attila 
polgármester és szeghalmi Lász-
ló, a Magyar Országos Baseball 

és softball szövetség elnöke is. 
– A Thököly úti sportköz-

pont folyamatosan alakul. Az új 
műfüves futballpályán az időjá-
rástól függetlenül tudnak spor-
tolni a gyerekek, s biztos vagyok 
abban, hogy sok látogatója lesz 
az új baseballpályának is. A te-
rület „sportosításának” ezzel 
még nincs vége, mert a tervek 
szerint atlétikai centrumot is 
építünk – mondta a polgármes-
ter, aki ezután elvégezte az első 
dobást, hivatalosan is felavatva 
az új pályát.

Most indUl 
útjára?
A szövetség elnöke úgy fogal-
mazott, hogy nagy ugrás, „nagy 
bumm” előtt áll hazánkban a 
baseball, amely nagyon is ösz-
szetett sportág, mert ha valaki 
célba (bázisra) akar érni, ahhoz 
gyorsaságra, gömbérzékre, rö-
vid reakcióidőre és gyors dön-
tésképességre van szükség, nem 
beszélve a bátorságról, mert azt 
a labdát bizony nagy erővel dob-
ják el…

A reds baseball-sporthétvé-
ge első napján, szombaton a ha-
zai utánpótlás mutatkozott be a 
nézőknek, másnap pedig senior 
(felnőtt) nemzetközi találkozók 
voltak szlovén és horvát csapa-
tokkal.

A premier tehát sikeres volt. 
Most már a pályát üzemelte-
tő reds Baseball se vezetőin 
és persze az ifjú sportolókon 
múlik, hogy milyen sportéletet 
varázsolnak a Thököly úti pá-
lyára.

Új fogással bővült a pestszentlőrinci „étlap”

nagy Bumm előtt 
állHat a BaseBall 

a pálya átadása után rögtön bemutatót is tartottak az ifjú baseballozók

� vadonatúj sportpályát adtak át július 
5-én a thököly úton. Minden igényt 
kielégítő baseballpályán végezte el 

a kezdődobást Ughy attila polgármester, 
hogy ezt követően azok vehessék birtokba a 
bázislabdapályát, akiknek megépítették. ifjú, 
utánpótláskorú sportolók, akik akár a jövő 
sztárjai lehetnek ebben a hazánkban még 
kevéssé ismert sportágban, amely azonban 
– ahogy a szövetség elnöke mondta – „nagy 
bumm” előtt áll.

A BázislABdA
a baseball (magyarul: bázislabda) két csapat által ját-
szott játék. ennek során a labdadobó ökölnyi méretű 
labdát hajít a másik csapat játékosa felé, akinek azt 
egy ütővel kell eltalálnia. a játék pontozása többek 
között „hazafutásból” (home run) és a játékterületen 
található jelzések (bázisok) megérintéséből adódik 
össze. a játékot nevezik hardballnak, azaz kemény 
labdának is. egyik variánsa a softball (puha labda), 
amit puhább és nagyobb labdával játszanak, s itt a 
játékszert mindig alulról dobják. a baseball elsősor-
ban az amerikai kontinensen és kelet-ázsiában nép-
szerű. az egyesült államokban a baseball nemzeti 
sport, a bajnoki mérkőzések látogatottsága nagyobb, 
mint az összes többi sportágé együttesen.
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19„Kegyetlen” alapozás vár a lőrinci kézilabdázókra sport

A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

– Az idő sok mindent megszé-
pít, így aztán mondhatjuk, hogy 
boldogan vonulhatott pihenőre 
a csapat, mert szinte reményte-
len helyzetből jött vissza, s ma-
radt bent. Hogyan élte meg ezt 
edző, játékos?

– Örültünk a bennmaradás-
nak, mert sokáig nem volt ez 
evidencia, sőt… Akkor még úgy 
volt, hogy a bajnokság átszerve-
zése miatt nem lesz kieső, de mi 
akkor is meg akartuk mutatni, 
hogy a mintegy nyolcvan szá-
zalékban saját nevelésű, 22-23 
éves átlagéletkorú játékosokkal 
is megvalósítható az nB I-es 
szereplés. Később kiderült, hogy 
nem szervezik át a bajnokságot, 
így a nyolcadik helyezés mentett 
meg minket a második osztály-
tól.

daCosan is 
Mentek
– eddig rendben is van, a baj-
nokság végén kiváló volt a me-
netelés. Utána azonban nem 
volt minden autósztráda-sima-
ságú, mert a folytatás bizony-
talansága nem tett jót az együt-
tesnek. ezt pedig reménytelenül 
élhették meg.

– Már a rájátszáskor hallot-
tunk híreket, hogy a tulajdono-
sok jövőre, vagyis 2014 őszétől 
másként gondolják a csapat 
finanszírozását, s ezek a hírek 
nem kecsegtettek sok jóval. De 
mivel sportemberek vagyunk, 
ez nem látszódhatott meg a tel-
jesítményünkön. sokszor a re-

ményünket vesztve, sokszor da-
cosan, de mentünk előre, mert 
arra szerződtünk, hogy a tőlünk 
telhető legjobbat nyújtjuk. ez si-
került, bent maradt a csapat, így 
igaz az az állítás, hogy boldogan 
fejeztük be a bajnokságot.

– Igen ám, de az örömben 
üröm lehetett az, hogy a nem ép-
pen ideális helyzet miatt többen 
is elmentek. Mennyire érintette, 
érinti ez érzékenyen az együttest 
a rajt előtt? 

– Már a bajnokság közben is 
jelezte néhány meghatározó já-
tékos, hogy az ősztől, fájó szív-
vel ugyan, de máshol folytatja. 
A döntésüket tudomásul kellett 
venni, de reméltük, hogy majd 
a saját erős utánpótlásunkból 
megoldjuk a gondokat. 

Csábították 
a fiatalokat
 – Gondolták, ám úgy nézett ki, 
hogy a csapat nem maradhat 
meg ebben a formában…

– A bajnokság utolsó meccse 
után közölték, hogy az addigi 
formában nincs tovább PLer… 
Hogy csak utánpótlás-nevelő 
klubként működhetünk, ami 
önmagában szép feladat, de mi 
nem erre készültünk, nem ezt 
vártuk. A hír elindított egy fo-
lyamatot, mindenki csapatot 
keresett magának. Még az is, 
aki itt, Lőrincen szerette volna 
folytatni a pályafutását. Képzel-
heti…

– Képzelem, s rögtön meg is kérdem, 
mit lehetett tenni ebben a helyzetben?

– Azon dolgoztam, hogy 
a szakmában méltán elismert 
utánpótlásunkat megpróbálom 
egyben tartani, ám a riválisok 
már az utánpótláskorúakat is 
ajánlatokkal bombázták, mond-
ván, jobb, ha náluk vannak, s 
nem nálunk… 

– ekkor, a legvégén jött az 
újabb fordulat, hogy ne legyen 
unalmas egyetlen napjuk sem…

– Annak tényleg nem volt 
mondható egyetlenegy sem. A 
nevezés leadásának a határideje 
előtt három-négy nappal újabb 
hír jött, hogy mégis saját jogon, 
saját csapattal indulhatunk az 
első osztályban.

– Őszintén: nagyon boldog volt?
– Hogy a csudába ne? rep-

kedtem, csak az „zavart”, ami-
kor eszembe jutott, hogy írd és 
mondd, hat játékos maradt a ta-
valyi keretből. Így azért, ahogy 
mondani szokták, nagy kaland 
lesz a bajnoki rajt és indulás.

– Ha már a rajtot mondja… 
Mikor kezdődik a felkészülés, 
mi lesz a program, mikor lesz a 
rajt?

– Akkor mondom, sorban. A 
közös felkészülés július 21-én, 
hétfőn kezdődik, s minden át-
menet nélkül – gőzerővel. ezzel, 
azt hiszem, vázoltam a prog-
ramot is. A bajnoki rajt szep-
tember elején lesz, ami nincs is 
olyan messze. 

– Kik mentek el Lőrincről?
– Hosszú a névsor… Bakos 

györgy, Marczinkó Máté, nagy 
Bence, Lókodi gergő, németh 
Tamás, szabó Tamás, rév Má-
tyás, Vancsics János, Muszavi 
(Ali), s hogy teljes legyen a kör, 
a felnőtt csapat közvetlen után-
pótlását alkotó junior csapatból 
is vagy nyolc-tíz játékos…

– Ekkora vérveszteséget egy 
európai élcsapat is nehezen vi-
selne el, de nincs mese, előre kell 
nézni. Jöttek-e újak?

– Jelenleg is azon dolgozunk, 
hogy a rajtig megfelelő csapa-
tunk legyen, elsősorban a PLer-
hez kötődő, itt nevelkedett játé-
kosokból. Tehetséges fiatalokkal 
szeretnénk megoldani a jövőt, 
mert ez mindig is jellemezte a 
csapatunkat. Ami az „idegene-
ket” illeti, pontos nevekkel még 
nem szolgálhatok, tartanak a 
tárgyalások.

a fővárosi 
fellegvár
– ős-PLer-esként miként élte 
meg az elmúlt időszakot, s el le-
het-e felejteni a mennydörgést a 
rajtig?

– Ahogy mondta, ős-PLer-
esként szörnyű volt végignézni, 
ahogy az értékeink szétszalad-
nak, és több mint tíz év munkája 
tűnik el a semmiben, vagy ván-
dorol át másik egyesületbe. Az 
utolsó utáni pillanatban kaptuk 
meg az esélyt, ezzel próbálunk 
élni. Hogy milyen évünk lesz, 
azt nem tudom megmondani, 
de az utóbbi években megedződ-
tünk, kemények vagyunk, kellő 
tapasztalattal felvértezve. ez pe-
dig akár győzelmeket is hozhat. 
Az biztos, hogy az együttes fia-
tal és PLer-es kötődésű lesz, s a 
tudása legjavát viszi ki a pályá-
ra, utolsó budapesti csapatként 
is helytállva.

„Az utóbbi években 
megedződtünk, kemé-
nyek vagyunk, tapasz-
talattal felvértezve.” 

Hutvágner: Pler-kötődésű 
lesz a csapat

Bő fél órával a kezdés előtt 
már érezni lehetett, hogy más 
lesz ez az este, más a hangulat 
és igazi a szurkolás.

Hogy melyik válogatott 
volt a „sátorfavorit”, arról két 
gyors vélemény, ami persze 
döntetlen lett.

– nem hiszem, hogy a bra-
zilok megengedhetik maguk-
nak azt, hogy egymást követő 
két meccsüket is elveszítsék. 
Csalódottan ugyan, de egy 
ország áll mögöttük, nem 
okozhatnak újabb csalódást. 
ők nyernek… – mondta egy 
középkorú férfi.

s íme, egy európai szimpa-
tizáns fiú véleménye:

– Aki figyelt, láthatta, hogy 
már a csoportmeccsek során 
sem ment nekik úgy, ahogy 
elvárták tőlük. Messze van ez 
a csapat a korábbi brazil vá-
logatottaktól. Azok voltak az 
igazi varázslók. Hollandia lesz 
a győztes.

ekkor még nem tudhatta 
a srác, hogy éjféltájban az ő 
tippje lesz a nyerő.

s ha már tipp…
nem kevés asztalnál még 

mindig hüledeztek azon, hogy 
volt néhány „őrült” tippmixes 
a futballvilágban, aki megját-
szotta a 7-1-et a döntőért ví-
vott német–brazil meccsre.

– ez lehetetlen, de azt 
mondom, hogy akár a mi tár-
saságunkból is „megfoghatta” 
volna valaki. ehhez őrült agy 
kell. Azt hiszem, húsz dollár-
ra nyert sok-sok ezret. Ha volt 
bátorsága megjátszani, hadd 
vigye… – mondta egy éppen 
csak húszon túlinak tűnő fia-
talember, aki halkan elárulta 
azt is, hogy neki nem sok ba-
bér termett a vb során.

Hiába, pénzt, különösen 
sokat – ahogy mondta –, csak 
ész nélküli tippel lehet nyerni.

Voltak a sátorban igazi 
szakértők is, olyanok, akik lát-
tak már nagy csatákat belülről 
is.

Kiss László, a „pengés” 
Kiss Laci, a Vasas egyko-
ri 33-szoros válogatottja és 
Dajka László, a Bp. Honvéd 
24-szeres válogatott csatára 
valójában nem is mondott 
tippet a meccs előtt, mert 
mindketten tudták, minden 
igaz lehet, és annak az ellen-
kezője is…

– Kérdés, mennyire ütötte 
meg a brazilokat a németek 
elleni bukás – így Kiss.

– Ilyen szinten a pillanat-
nyi forma dönt, a tudásban 

nincs különbség – mondta 
Dajka.

ennyiben maradtunk, az-
tán néhány perccel később 
már vezettek is az európaiak. 
egy olyan büntetővel, amely 
azon nyomban „derbi- és sta-
dionhangulatot” varázsolt a 
sátorba.

nem sokkal később, a má-
sodik holland gól után már 
„bronzot láttak” a nekik szur-
kolók, s nem csalódtak, mert a 
brazilok…

– Mennek ugyan, de mi-
nek? sosem jön össze az, amit 
akarnak – jegyezte meg vala-
ki dühösen a „brazil szektor-
ban”.

nem is, a félidőig sem meg 
utána sem. A végjáték is a hol-
landoké volt, akik egy okos 
góllal alakították ki a még biz-
tosabb győzelmet, porig sújtva 
ezzel a brazíliavárosi stadion 
népét – ha egyáltalán lehetett 
még mélyebbre lökni őket…

nem kellett szakértő ahhoz, 
hogy a szurkolók megállapít-
sák: új időszámításnak kell 
következnie a brazil fociban, 
hogy ismét csodálattal adóz-
zon a világ azoknak, akik nem 
találtak rá a ritmusra azon a 
világbajnokságon, amelyet – 
sokak szerint – nekik találtak 
ki, nekik rendeztek.

Úgy tűnik, mégsem ne-
kik…

német ArAny
A világbajnokság 
vasárnap esti 
döntőjét németország 
nyerte, miután a 
hosszabbításban 
götze 113. percben 
lőtt góljával 1-0-ra 
verte Argentínát.

A vb végeredménye: 
1. németország
2. Argentína
3. hollandia 
4. Brazília

� azt legfeljebb hutvágner istván vezető-
edző tudja, hogy hány hajszála őszült 
meg a tavaszon, de hogy lett néhány 

fehér a feketéből, az egészen biztos. végül 
úgy hozta a sors, a Pler jó sorsa, hogy a 
csapat megmaradt, és az első osztályban, a 
legjobbak között kezdheti meg a bajnokságot. 
az ehhez vezető nem sima útról és a ma is 
létező gondokról kérdeztük hutvágner istvánt.

AZ ArAnyKAPUs ArAnyA
A június 13-án elhunyt grosics gyulát, az Aranycsapat felejthetet-
len kapusát búcsúztató írásunkba sajnálatos hiba csúszott. A kivá-
ló sportember nem az 1960-as római, hanem az 1952-es helsinki 
olimpiai játékokon nyert aranyérmet a labdarúgó-válogatottal. A 
hibáért elnézést kérünk!

Hutvágner istván: az utóbbi években megedződtünk, kemények vagyunk, kellő tapasztalattal felvértezve

Bent mArAdtAK, Jó volnA most már egy Kis nyUgAlom is…

hirdetés

TeLT HáZ,  
VB-HAngULAT
A kezdeti kedvetlenség után a lőrinciek is „elkapták” 
a vb-hangulatot, vagyis a közös szurkolás meg sö-
rözés és flekkenezés élményét a brazíliai labdarú-
gó-világbajnokság heteiben. A szombat esti bronz-
mérkőzésre, Brazília és hollandia összecsapásának 
kezdetére akár ki lehetett volna tenni a megtelt táb-
lát a Piac téri sátor bejárataira. sokan döntöttek úgy, 
hogy barátokkal, társaságban nézik végig a brazil 
futball jövője szempontjából is sorsdöntő találkozót.

 



A Tarnóczi család: Lajos, Kamilla, 
Barnabás, Gellért, Petra; hiányzó: egy fő, Kamilla 
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