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Köszöntő Köszöntő

Kedves OlvasóK! 
Néha számot kell vetnünk. 

Pontos és átfogó leltárt kell 
készítenünk azokról a dolgokról, 
amelyeket elvégeztünk, amelyek 
folyamatban vannak, és látni kell 
azt is, hogy épp merre tartunk. 
Különösen fontos ez akkor, ami-
kor választási időszakot élünk, 
hiszen a közösségnek tudnia 
kell, hogy a városvezetés mit 
tett a kerület fejlődéséért, mit 
és hogyan tett meg a közösség 
minél jobb és könnyebb boldo-

gulásáért.
A Városkép Fejlesztési 

különszáma ezt a célt 
szolgálja. 

Kilenc éve nagyon 
mélyről indultunk, de 
kilenc évvel ezelőtt új 
időszámítás kezdődött 
a XVIII. kerületben. 
Egy lezüllesztett, ki-
semmizett kerületet 
vettünk át, amely 
gyakorlatilag nem 
volt rajta Budapest 
térképén. Még 
élénken emlék-
szem arra, hogy 
évtizedeken át 
egy szó szerint a 
peremen kallódó, 
lesajnált külváro-
si kerület életét 
éltük. 

Ez az állapot 
mára teljesen 
megváltozott, 
és ez a kerület 
érdeme. 
Pestszent-
lőrinc-Pest-
szentimre 
ugyanis 
megtanult 
újra hinni 

magában, és 
belátta azt is, 

hogy lényegesen 
többre hivatott, 

mint amit megpró-
báltak vele elhitetni 

2010 előtt.
Ennek köszönhető, 

hogy az elmúlt években 
a XVIII. kerület sok évtizedes 

lemaradást hozott be. A kor-
mányzat segítségével rendeztük 
a szocialista városvezetéstől 
megörökölt több mint tízmilli-
árd forintos adósságunkat, és 
gyakorlatilag teljes lett a kerület 
csatornázottsága. Az elmúlt idő-
szakban önállóan és a fővárossal 
karöltve több száz fejlesztési 

projektet valósítottunk meg. Meg-
szépültek, fejlődtek a közterüle-
teink, miközben közintézmények, 
iskolák, óvodák, rendelők újultak 
meg. Hamarosan felszámoljuk a 
földutakat, és elkezdődik az Üllői 
út és a Nagykőrösi út felújítása 
is. Elkötelezett lokálpatriótaként 
azért dolgozunk, hogy a kerületiek 
minél komfortosabb lakókörnye-
zetben éljék a mindennapjaikat. 

A munka pedig már meghozta a 
gyümölcseit: a statisztikák szerint 
Budapesten jelenleg a XVIII. kerület 
a legnépszerűbb hely az új otthont 
keresők között... 

Nem véletlenül: a városvezetés 
családbarát kerületet épít, és 
ennek hamar híre ment. 

Olyan városrészt építünk, amely 
mindent megtesz azért, hogy a csa-
ládok igényeit kiszolgálja. Ahogy 
a nemzet alapköve a család, úgy a 
családé a gyermek – mi család- és 
gyermekcentrikus szemlétettel 
törekszünk arra, hogy a kerületiek 
hozzájussanak minden olyan szol-
gáltatáshoz, amelyek révén ren-
dezett, ember- és környezetbarát 
közegben élhetnek, s ugyanakkor a 
városias lét előnyeit is élvezhetik.

Tudjuk, mit akarunk, és azt is 
tudjuk, hogyan érjük el a céljainkat. 

Az önkormányzatban olyan 
szakértő csapat dolgozik, amelyik 
ért ahhoz, amit csinál. A kollégák 
lelkiismeretesen dolgoznak azért, 
hogy a tervek megvalósuljanak. 
Erre a szaktudásra és elhivatottság-
ra biztosan támaszkodhatunk.

Büszke vagyok arra, hogy ma 
már Budapest egyik legszerethe-
tőbb és legotthonosabb kerüle-
tében élhetünk, amely jelenleg 
olyan fejlődési pályán halad, amely 
jelentősen növeli az ingatlanok, a 
városrész értékét. 

Közösen gondolkodunk, közö-
sen dolgozunk, és mindannyian 
ugyanazt akarjuk: a XVIII. kerület 
legyen fejlődő, zöld, családbarát 
kerület.

A magam és a képviselő-testület 
tagjainak nevében köszönöm, hogy 
Önök mögöttünk állnak. Közös 
érdekünk, hogy a kerület pártpo-
litikai szempontoktól függetlenül 
folyamatosan épüljön és szépüljön.

Kérem, olvassák érdeklődéssel 
ezt a különszámot, és bizonyosod-
janak meg arról, hogy bár sokat 
vesződtünk, jól dolgoztunk, és az 
eredmények magukért beszélnek.

Ughy Attila polgármester
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

TiszTelT KerüleTi POlgárOK!
Kilenc esztendeje, amikor az 
Önök támogatásával lehetőséget 
kaptunk arra, hogy a modern 
kerületről szőtt álmainkat megvaló-
sítsuk, tisztában voltunk vele, hogy 
ez a vízió csak kitartó szívósággal 
váltható valóra. Most, amikor egy 
pillanatra megállunk, hogy vissza-
tekintsünk az elvégzett munkára, 
nyugodtan mondhatjuk: jó úton 
járunk, mert hűek maradtunk az 
elveinkhez, a mi szívügyünk mindig 
is Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
volt.

Az évtized fordulóján egy nehéz 
helyzetben lévő, eladósodottsággal 
küszködő kerületet kellett fenn-
tarthatóan fejlődő pályára állítani. 
Önmagunkban persze minderre 
nem lettünk volna képesek, csak 
összefogással érhettük el az ered-
ményeket. Az Önök támogatása 
mellett meg kellett találnunk a 
céljaink megvalósítását lehető-
vé tevő forrásokat. A több mint 
háromszázötven projekt ezer fölötti 
beruházást foglal magában, hiszen 
egy-egy nagy fejlesztés olykor 
több tucat helyszínt érint, ahogy 

az a csatornázás során is történt. 
A száz kilométernyi lefektetett 
vezeték több száz kerületi utcában 
hétezer családnak tette korszerűb-
bé az életfeltételeit, pedig csupán 
egyetlen eleme az említett három-
százötven fejlesztésnek. Ahogy a 
huszonkét óvodában megvalósuló 
sportpályaépítés is mindössze egy 
szelet abból a háromszázötvenből. 

Kezdettől fogva arra törek-
szünk, hogy minél több területen 
érjünk el változásokat, hiszen 
az életminőségünket leginkább 
az határozza meg, hogy minél 
komfortosabban érezzük magun-
kat. A közbiztonság javulását a 
rendőrség folyamatos támogatása 
mellett térfigyelő kamerák tele-
pítésével, korszerűsítésével érjük 
el; a járdaprogram során kiépülő 
vagy felújított utakkal a hétközna-
pi közlekedés válik könnyebbé; a 
modern parkok, terek pezsgőbbé 
teszik a közösségi életet. Önként 
vállalt feladatokkal segítjük a 
kerület korszerűsödő oktatási in-
tézményeit, a HPV-oltásban része-
sülők körének kiszélesítésével az 

egészségesebb jövőbe fektetünk, s 
ezért érezzük kiemelten fontosnak 
az egészségügyi intézményeink 
fejlesztését is.

Az egészség azonban nem a 
gyógyítás eredménye, sokkal sike-
resebben érhető el a megelőzéssel, 
amelyben meghatározó szerepe 
van a sportolásnak. Folyamatosan 
keressük azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel vonzóbbá tehetjük a 
kerületben élőknek a különféle 
mozgásformákat, és a rendszeres 
testedzés igényét minél koráb-
ban szeretnénk megalapozni. Az 
ovifociprogram során létrehozott 
pályákat valamennyiünk örömére 
hatalmas boldogsággal veszik 
birtokba a gyermekek, akik feszülő 
energiáikat biztonságos, korszerű 
körülmények között vezethetik le. 
Legalább ennyire fontosnak tartjuk 
a fitneszparkok szaporodását, ami-
vel minden korosztálynak tudjuk 
biztosítani a mozgás örömét.

Az egészségmegőrzést szolgáló 
sportolás mellett a sokszínű kul-
turális élet megteremtését is szem 
előtt tartjuk. Ennek érdekében nem 

csupán a létesítmények fejleszté-
sére helyezünk hangsúlyt, hanem 
gazdag kínálatot is alakítunk ki, 
aminek eredményeként rendszere-
sen sztárokat csalogatunk a tízezre-
ket megmozgató fesztiválokra.  

A szabadidő hasznos, értelmes 
eltöltésének feltétele az, hogy 
a hétköznapi ügyeinket minél 
praktikusabban, könnyebben intéz-
hessük. Ennek érdekében segítjük 
a kormányhivatal tevékenységét, 
és kitartó munkával elértük, hogy 
a Havanna-lakótelepen élőknek 
ne kelljen távoli postára járniuk az 
ügyintézés érdekében, miként a ké-
nyelmüket szolgálja a Kondor Béla 
sétány kulturált átalakítása is. 

Nyugodt szívvel mondhatom, 
hogy a kerületnek nincs olyan ne-
gyede, amely ebben az évtizedben 
ne érezhette volna a fejlődést, 
amelyet magára hagytunk volna. Az 
egész közösségre figyelünk, mert 
minden pestszentlőrinci és pest-
szentimrei polgár a szívügyünk! 

Lévai István Zoltán 
polgármester-helyettes
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A 2011 óta tartó időszakban 
összesen mintegy 350 fejlesztés 
valósult meg vagy zajlik jelen-
leg is a fővárosi kiemelt beru-
házásokkal együtt mintegy 35 
milliárd forintos ráfordítással. 
A lista azonban nem teljes, nem 
tartalmazza az olyan hosszú 
távú fejlesztéseket elősegítő 
programokat, mint amilyen 
az URBACT (szociális városre-
habilitáció) vagy az airLED (a 
repülőtér vonzáskörzetének 
integrált fejlesztése). A támoga-
tók sora hosszú, az európai uni-
ós források mellett a kormány, 
a Fővárosi Önkormányzat, a 
Belügyminisztérium, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, az 
egyházi szervezetek, a Hun-
garoControl Zrt., a labdarúgó-, 
a kézilabda- és a kosárlab-
da-szövetség is támogatott fej-
lesztéseket. Az egyes területek 
fejlesztéseit a kiadvány további 
oldalain részletezzük.  

TízmilliárdOK Több száz célra

Összefoglaló

Évtizedekkel ezelőtt a főváros külső 
kerületeit egyszerűen alvóváro-
soknak nevezték. A kifejezés már 
önmagában is leértékelte a terü-
leteket, mintha valódi élet csupán 
a belső városrészekben létezne. 
Napjainkra a kifejezés okafogyottá 
vált, a szabadidő értelmes eltölté-
sének mind több módja lehetséges 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
lendületesen szépülő, fejlődő 
parkjaiban, közterületein.    

Ezzel az összeállítással abban 
igyekszünk segíteni, hogy együtt 
lássuk, mennyi mindenre lehetünk 
büszkék, 2011 óta milyen cso-
dálatosan gyarapodott a kerület 
közössége. A több mint 300 átadott 
beruházás valamennyiünk életét 
kicsit könnyebbé, kényelmesebbé 

tette, nincs a kerületben olyan 
lakos, akinek a mindennapjait ne 
érintené kedvezően egy vagy több 
fejlesztés. Már a csatornázás is a 
kerületben élők 40 százalékának 
az életét könnyítette meg, de a Kos-
suth tér, a Béke tér, a Bókay-kert 
megszépülése, az egészségügyi 
intézmények fejlesztése éppúgy 
hatással van a mindennapjainkra, 
mint az, hogy a gyermekeink kor-
szerűbb sportpályákon mozog-
hatnak, hogy biztonságosabban 
közlekedhetünk az útjainkon, 
járdáinkon, vagy hogy az egyre 
több feladatot ellátó kormányhiva-
talban fokozatosan egyszerűsödik 
az ügyintézés.

A felsoroláskor a teljesség igénye 
fel sem vetődhet, hiszen vaskos 

könyvet töltene meg, ha az oktatási 
intézményekben, a köztereken, a 
sportpályákon megvalósult összes 
beruházást egyesével felsorolnánk, 
miként a terek, a parkok virágosítá-
sa, karbantartása sem szerepel az 
irdatlan, több mint 20 milliárd fo-
rintos összegben és a 350 elvégzett 
fejlesztés között.

Miként a következő oldalon 
láthatják, 16 nagyobb területet 
ölelnek fel a fejlesztések, amelye-
ket a kiadvány további oldalain 
igyekszünk részletezni, kiegészítve 
olyan hosszú távú fejlesztésekkel, 
amelyek kedvező hatásai már ma 
is érezhetők, vagy újabb források 
bevonásával bontakozhatnak ki. 
Mint az airLED, amelynek ered-
ményeként fejlődik a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér környezete, 
és napról napra több munkahely 
jön létre, vagy az URBACT, amely 
a városrehabilitációs lehetősé-
gek bemutatása mellett olyan 
kész, megvalósítható tervekkel is 
szolgált, amelyek közül egyre több 
ölt testet.

A lendületes fejlődést mutatják a 
jelenleg is zajló projektek: az épülő 
lőrinci sportcsarnok, a BUD Aréna, 
a pestszentimrei gyermekorvosi 
rendelő valamint a Havanna Heti-
vásár. Ughy Attila polgármester 
XXI. századi kerületről szőtt álmai 
évről évre válnak valóságosabbá. 
A modern várossá válás nem állhat 
meg.
Tovább, 18!   
 Sütő-Nagy Zsolt

Két esztendővel ezelőtt, amikor bemutattuk a 2011 óta végrehajtott kerületi fejlesztéseket, bennünket is meglepett, 
hogy mintegy 25 milliárd forintból körülbelül 270 projekt valósult meg. Azóta megközelítettük a 35 milliárdot, és 350 
felett van a befejezett vagy napjainkban is folyamatban lévő beruházások száma. Ne lepődjön meg a Kedves Olva-
só, ha mostani összeállításunkban ennél jóval kisebb számokkal találkozik, hiszen külön kezeljük a nagy fővárosi 
projektek részeként elvégzett csatornázást és a földutak pillanatnyilag is zajló aszfaltozását. Kerületünk felértékelő-
dését így is tökéletesen érzékelteti az, hogy mindkét nagy budapesti fejlesztést Tarlós István főpolgármester nálunk 
indította el.  Pestszentlőrinc-Pestszentimre már nem a világváros peremkerülete.

TöreTlenül lendüleTesen 
fejlődő várOsrész

Szerkesztői előszó

Fontosabb fejlesztések
Terület Összköltség
Iskolák 2407 millió forint
Óvodák   460 millió forint
Bölcsődék  593 millió forint
Szociális intézmények 891 millió forint
Környezetrendezés, parképítés 1951 millió forint
Szociális és szolgálati bérlakások 2053 millió forint
Út- és járdaépítés, -felújítás 4917 millió forint
Közterületek csapadékvíz-elvezetése   260 millió forint
Térfigyelő rendszerek  213 millió forint 
Sportjellegű beruházások 4559 millió forint
Havanna-lakótelep fejlesztése, integrált szociális városrehabilitáció   860 millió forint
Pestszentimre-városközpont fejlesztése 1047 millió forint
Egyéb 462 millió forint

Összesen: 20 673 millió forint

Kiemelt budapesti programok
BKISZ szennyvízcsatorna-építési program 12 496 millió forint
Földutak aszfaltozása 1500 millió forint

Összesen:  34 669 millió forint
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A Szűr utcábAn
Az avatáson Lévai István Zoltán 
alpolgármester nagy örömnek 
nevezte, hogy az önkormányzat 
ismét egy új játszóteret tud átadni 
a gyerekeknek, ráadásul úgy, hogy 
ebben az esetben egy teljesen új 
játszótérről van szó. Emlékezte-
tett arra, hogy ezen a helyszínen 
évtizedekkel korábban volt már 
egy játszótér, de az az idők során 
valamiért megszűnt. A környék 
lakóinak jelzései és véleményei 
alapján a körzet önkormányzati 
képviselője, Galgóczy Zoltán alpol-
gármester tett ígéretet a gyermekes 
családoknak a játszótér építésére. 

Lévai István Zoltán egyúttal beje-
lentette, hogy még a nyár folyamán 
elkezdődik a Herrich Károly téren 
egy olyan játszótér építése, amelyik 
lehetőséget teremt az ép és a 
mozgássérült kisgyerekek közös 
játékára és mozgására. Ezen a 
helyszínen létrehoznak egy kültéri 
fitneszparkot is, amilyenhez hason-
lónak a kialakítását még tíz helyen 
tervezi az önkormányzat. 

Galgóczy Zoltán örömét fejezte 
ki, hogy sikerült Szent Imre-kert-
városban egy kicsi, de az itt élők 
számára nagyon fontos fejlesztést 
megvalósítani. Az alpolgármester 
szerint a környék adta magát a ját-

szótér kialakításához, amire a lakók 
részéről nagy igény mutatkozott, 
hiszen örvendetesen sok fiatal há-
zaspár lakik errefelé gyermekekkel.

Még ötSzör
Tavasszal-nyáron tehát négy felújí-
tott és egy teljesen új játszótérrel 
gazdagodott a kerület, amelyek 
átadását vidám családi programok 
kísérték. Az ősz folyamán öt hasonló-
an érdekes rendezvényen vehetnek 
részt a kerületi gyerekek a szüleikkel.

A program előkészítésében, a kér-
dőívek kiértékelésében a kezdetektől 
részt vevő Ricsóka-Müller Gyöngyi 
nyomon követte a felújítások 
folyamatát. Az átadások szervezője-
ként elmondta: a cél az volt, hogy a 
játszóterek elkészültét ne csak hiva-
talos átadás kövesse, hanem színes 
családi program keretében vehessék 
birtokba azokat a gyerekek, akiknek 
a kedvéért készültek. Az avatási prog-
ramok annyira sikeresek voltak, hogy 
nem egy szülő a gyermekeivel több 
ilyen rendezvényre is ellátogatott. 
Az önkormányzat ezért elhatározta, 
hogy további öt eseményt szervez. 

– Ezeken a rendezvényeken nagy-
jából ugyanolyan játékos programok 
várják majd a gyerekeket és a szülei-
ket, mint amilyeneket már a korábbi 
átadások alkalmával megkedveltek. 
Lesz még Gyerekzsivaj-rendezvény a 
Lakatos út és a Nefelejcs utca sarkán, 
az Alacskai úton és a Kandó téren 
megújuló játszótéren, valamint a 
Bókay-gödörben, ahol a fitneszpark 
készül. A Gyerekzsivaj program 
záróeseményét pedig október 5-én 
a Kossuth téren tartjuk – mondta 
Ricsóka-Müller Gyöngyi. 

Jövőre ugyAnígy
A 2019-es Gyerekzsivaj program be-
fejeztével az önkormányzatnak ha-
sonló tervei vannak a többi kerületi 
játszótérrel is. Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre sok-sok játszóterét 
ugyanis igencsak kihasználják, 
hiszen az utóbbi években számos 
fiatal házaspár költözött kisgyere-
kekkel a kerületbe.

A játszóterek fejlesztésére tehát 
van igény, s a 2020-as felújítások 
megkezdése előtt is megkérdezik 
majd a kerületi családokat, hogy 
szerintük mely játszóterekre fér rá 
leginkább a felújítás, és hogy mi-
lyen elképzeléseik vannak például 
a játszóeszközökkel kapcsolatban. 

A Halmi-erdő közvetlen szomszédságában, árnyékos zöld területen adták át július 18-
án a Gyerekzsivaj program harmadik állomását, a Szűr utcai új játszóteret.

jövőre fOlyTaTódiK a PrOgram

Gyerekzsivaj

Az önkormányzat képviselő-testületé-
nek 2019. május 16-i ülésén számolt 
be Ughy Attila arról, hogy elindult a 
Gyerekzsivaj elnevezésű játszótér-fel-
újítási program, amelynek révén egy 
éven belül hét játszótér újul meg. A 
polgármester azt is elmondta, hogy az 
50 millió forint értékű program több 
száz gyermek korszerű és biztonságos 
játékát teszi lehetővé a játszótereken. 

KözöSSégi tereK
Az idén megvalósuló hét komplex játszó-
tér-felújítás helyszínei: Hősök tere, Búvár 
Kund tér, Havanna utca 54–62., Barcika 
tér, Lakatos úti lakótelep (a Lakatos út 
és a Nefelejcs utca sarkán), Kandó tér, 
Alacskai út. Menet közben a program ki-
egészült a Bókay-gödör fitnesz parkjával, 
illetve a Szűr utcában egy teljesen új 
játszóhely létrehozásával.

Az önkormányzat a tevékenységével 
többször kifejezte már, hogy kiemelten 
fontosnak tartja a minőségi közösségi 
terek kialakítását: gondoljunk csak a 
pestszentimrei városközpont megújí-
tására, az imrei piac kialakítására, a 
pestszentlőrinci Kossuth tér átalakí-
tására, a fitneszparkok létesítésére, a 
sportpályák minőségének javítására.

Kérdőív A cSAládoKnAK
Ughy Attila 2018 májusában azzal 
bízta meg a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársait, hogy 
egy minden lényegi pontra kiterjedő 
kérdőívvel szólítsák meg a játszótere-
ket használó gyermekes családokat. 
A cél az volt, hogy a kerület vezetése 
hitelesen mérhesse fel a lakosok 
véleményét a helyi játszóterek 
állapotáról. A kérdőívben arra is volt 

lehetőség, hogy a szülők javaslatokat 
tegyenek a jövőbeli fejlesztésekre és 
a játszóeszközökre.

A válaszokból kiderült, hogy 
a családok a fejlesztésre szánt 
forrásokat elsősorban a játszóeszkö-
zök pótlására, illetve beszerzésére 
fordítanák. Egyhangú vélemény volt, 
hogy ha választani kell a mosdók 
építése és fenntartása vagy az új 
játszóeszközök vásárlása között, 
akkor inkább a játékok beszerzését 
tartják fontosnak. Összességében 
a játszóterek tisztaságával és azok 
zöldfelületével elégedettek voltak a 
kérdőívet kitöltők.

A HAvAnnán
Az önkormányzat a Gyerekzsivaj prog-
ramban megszépült játszótereket ez év 
tavaszától folyamatosan adta át a csa-

ládoknak. Május harmadik hétvégéjén 
mindjárt kettőt: május 18-án a Havanna 
utca 54–62. alatti játszóbirodalmat, 
19-én a Barcika téri játszóteret vehették 
birtokukba a gyerekek. 

Mint minden ilyen eseményen, a 
Havanna-lakótelepen is családi progra-
mok várták az érdeklődőket. Kézműves 
foglalkozások, népi táncház, Fittmóka 
program, különféle sportbemutatók, 
a szülők számára pedig egészség-
ügyi szűrések adták a körítést a nap 
emlékezetessé tételéhez. A környék 
nevelési-oktatási intézményei, valamint 
a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
is tevékeny részese volt a programok 
szervezésének, illetve lebonyolításának. 
A rendőrség standjánál például a kicsik 
és a nagyok körében egyaránt nagy 
népszerűségnek örvendett az autós 
szimulátor.

A HőSöK terén
A pestszentimrei Hősök terén a 
játszótér újdonságainak átadását a 
hivatalos gyermeknap előtti szom-
bati napra időzítették a szervezők. 
Ennyi gyerek talán még soha nem 
volt a téren, hiszen a gyermeknapnak 
nem csupán a játszótér, hanem a 
környéke is a helyszínévé vált. 

A felújítás mellett új játszóeszközök-
kel is gazdagodott a játszótér. Egy kishá-
zat épített oda a Városgazda Zrt. Játszó-
téri Karbantartó Osztálya, és felszereltek 
egy úgynevezett fészekhintát is, amely 
külön kívánsága volt a helyieknek. A 
környéken élők ugyanis összefogtak, és 
az önkormányzat kérdőívére egy közös 
kívánságlistát állítottak össze.

Minden játszóeszközt lefestettek, s 
az esési tereket puha gumiborítással és 
fenyőaprítékkal tették biztonságosab-
bá. Ezen túlmenően teljesen felújították 
a homokozót, amelybe természetesen 
új homokot is tettek, fölötte pedig 
napvitorlát helyeztek el. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén folyamatosan karbantartják a játszótereket, 2017-ben 
fejeződött be a Thököly úti játszótér építése, ebben az évben a Gyermekzsivaj program 
keretében 50 millió forintból hét játszótér komplex felújítása történik meg, valamint 
további kettő is elkészül az ősz folyamán.

amiKOr nem meseszám a héT

Gyerekzsivaj

 Átadási időpontok
Szeptember 20. Lakatos út – Nefelejcs utca sarka (péntek 16–19 óra)
Szeptember 27. Kandó tér (péntek 16–19 óra)
Szeptember 29. Alacskai út (vasárnap 16–19 óra)
Október 4. Bókay-gödör (péntek 15–18 óra)
Október 5. Kossuth tér (szombat 15–18 óra)

A számok tükrében
Játszótérépítések, -felújítások 132 millió forint
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CsatornázásProgramajánló

Pestszentlőrincet, egészen pontosan 
Ferihegyet választotta a Fővárosi 
Önkormányzat 2013 őszén a  Buda-
pest Komplex Integrált Szennyví-
zelvezetése (BKISZ) projekt kezdő 
helyszínéül. A program célja – mint 
azt a neve sejteti – a főváros szenny-
víz hálózatának fejlesztése volt, 
Ferihegy pedig nem találomra kapott 
főszerepet az eseménysorozatban, 
hanem azért, mert Pestszentlőrinc 
és különösen Pestszentimre a szeny-
nyvízhálózat fejlettségét tekintve 
messze elmaradt csaknem az összes 
fővárosi kerülettől.

Ünnepi eSztendő
– Egy olyan esztendőben zárult ez a 
nagy volumenű vállalkozás, amikor a 
kerület több évfordulót is ünnepelt: 
Pestszentlőrinc 1910 óta önálló 
település, Pestszentimrével közösen 
1950 óta alkotják a főváros XVIII. 
kerületét, és éppen 25 éve, hogy a 
szabad önkormányzati választások-
nak köszönhetően létrejött a mai, 

modern városvezetés és lakossági 
képviselet rendszere – ezeket a gon-
dolatokat Ughy Attila polgármester 
két évvel később, 2015. október 21-
én fogalmazta meg, a csatornázási 
projekt zárásakor Tarlós István főpol-
gármesterrel ugyancsak Ferihegyen 
tartott közös sajtótájékoztatón.
Ughy Attila ma így fogalmazott a 
projekttel kapcsolatban:

– Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
történetének egyik legfontosabb 
beruházása volt ez, amelynek során 
több mint 7300 kerületi család 
jutott minőségibb, a modern városi 
életnek megfelelő lakókörnyezethez. 
Arról sem szabad megfeledkeznünk 
– mondta –, hogy a csatornával 
rendelkező háztartások sokkal 
kevésbé terhelik a környezetet, mint 
az emésztőt alkalmazók, a hálózat 
fejlesztése tehát nemcsak az egyes 
családok, hanem a teljes közösség 
érdekét is szolgálják.

A BKISZ 16 budapesti kerületet 
és Budaörsöt érintő beruházásá-
val közel 20 ezer család évtizedes 

szennyvízproblémája oldódott meg. 
A projekt összköltsége 34,1 milliárd 
forint volt, melyhez az Európai Unió 
és a magyar állam együttesen 27,6 
milliárd forint támogatást nyújtott.  
A záró sajtótájékoztatón Tarlós István 
kiemelte Ughy Attila szerepét, aki 
hosszan és kitartóan lobbizott ezért 
a beruházásért. Ennek a lobbite-
vékenységnek köszönhetően a 
fővárosban lefektetett összesen 240 
kilométernyi csatornából 90 kilomé-
ter a kerületben épült ki, amelyet 
terven felül 2,5 kilométerrel meg 
is toldottak. Így 7200 + 140 család 
csatlakozhatott a vezetékhez.

beSzállt Az önKorMányzAt
Mint említettük, a szennyvízháló-
zat fejlesztése uniós, állami és fő-

városi forrásból valósult meg, ám 
a kiegészítő, illetve helyreállító 
munkákhoz jelentős mértékben 
járult hozzá az önkormányzat. 
Ugyanis a törvény értelmében 
a kivitelezők a csatornázott 
utcák burkolatát csak a feltárt 
nyomvonalon állították helyre, az 
önkormányzat azonban 600 millió 
forintot adott ahhoz, hogy a 
levonulás után a teljes útburkolat 
megújuljon ezeken a szakaszo-
kon. Az önkormányzat átvállalta 
az érintettektől a talajterhelési díj 
megfizetését is. Az önkormányzat 
városüzemeltető cége, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szakemberei pedig a telken belüli 
rákötést vállalták elfogadható 
piaci áron.
 Kerékgyártó György

Összesen mintegy 100 kilométer hosszúságú csatorná-
val bővült 2015 októberére a helyi szennyvízelvezető 
hálózat. A beruházás a XVIII. kerület számára különösen 
fontos volt, mert e tekintetben a legelmaradottabb 
budapesti városrészek közé tartozott. A hálózat lefekte-
tésében, a telken belüli rákötésekben és a helyreállítási 
munkákban együttműködött a fővárosi és a kerületi 
önkormányzat. 

100 Km szennyvízcsaTOrna éPülT

A számok tükrében
Csatornázás 12 496  millió forint

Egy hely, ahol felüdülhet!

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. Telefon: 06-1- 290 2849  www.varosgazda18.hu
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Nagy lendületet kapott Pestszent-
imre a 2010–14-es önkormányzati 
ciklusban: elsőként a városköz-
pont fontos részei, a Nemes utca, 
a Hősök tere és a közösségi ház 
újult meg több központi épülettel 
egyetemben. 2015-re véget ért 
a kerületrész évtizedek óta várt 
csatornázása, utakat újítottak fel, 
majd méltó környezetbe költözött 
a könyvtár, megtalálta a helyét a 
hetipiac, és még sorolhatnánk. 
2019 második felében újabb régóta 
várt beruházások valósulnak meg.

gyógyulni Jobb 
Környezetben
A legfontosabb fejlesztések közé tar-
tozik a most épülő gyermekorvosi 
rendelő, amely a gyermekfogászat-
nak is helyet ad majd. Az érdeklődő 

imreiek június 17-én lakossági 
fórumon ismerhették meg a projekt 
részleteit. A beruházást valójában 
már 2010-ben tervbe vette az ön-
kormányzat, a források felkutatásá-
hoz, a tervezéshez és a megfelelő 
kivitelező megtalálásához azonban 
több idő kellett, mint amennyit 
előzetesen kalkulálni lehetett. 

– Most jutott el a projekt abba 
a fázisába, amikor már nemcsak a 
lehetséges jövőről lehet beszélget-
ni, hanem magáról a megkezdett 
beruházásról is – mondta Lévai 
István Zoltán, a projektért felelős 
alpolgármester, aki emlékeztetett: 
– Pestszentimre új városközpontot 
is kap, illetve a területrendezésnek 
köszönhetően a meglévő és az új 
rendelő között egy központi találko-
zóhely, agora jön létre, amely szom-
batonként a piacnak is helyet ad.

végre leHet pArKolni!
Régi gondot old majd meg az a P+R 
parkoló, amely a Vasút utcában 
a MÁV- állomás mellett épül. A 
nyár végétől kiépülő 130 új hely – 
amelyek közül három akadálymen-
tesített lesz – enyhít a parkolási 
gondokon. Az autósok mellett a 
gyalog közlekedők is jól járnak, 
hiszen 730 négyzetméter járdabur-
kolat is megújul. Továbbá rendezik 
a zöldfelületet, fákat, cserjéket és 
egynyári virágokat ültetnek.

– Összegezve mindazt, ami az el-
múlt nyolc évben történt: szemmel 
látható a fejlődés Pestszentimrén 
– mondta Bauer Ferenc önkormány-
zati képviselő. – A Pestszentimre 
Városrészi Önkormányzat közvetíti 
a lakosok véleményét a kerület 
vezetésének, valamint fórumain tá-
jékoztatja a helyi lakosságot a meg-
valósuló fejlesztésekről és tervekről, 
kikérve a véleményüket. Közvetlen 
kapcsolatokat alakítottunk ki az 
óvodák, iskolák, bölcsődék, egyesü-

letek, önkormányzati intézmények, 
a rendőrség és a különböző vállalko-
zások között. Tisztábbak az utcák, 
karbantartják a parkokat, egyre 
több a helyi rendezvény. Érdemes 
ezen az úton továbbmenni.

A MegvAlóSult 
beruHázáSok
– Megújult az Ültetvény utca 
aszfaltburkolata, valamint az Ady 
Endre utcáé a Vezér utca és a Tör-
vény utca közötti szakaszon.

– A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fiókja a Nagykőrösi útról a 
felújított PIK-be költözött.

– A Tímea téren a meglévő 
játszótér felújítása mellett egy új 
játszótér is épült, a másik részén 
fitneszeszközöket helyeztek el.

– Lakossági kérésre forgalom-
csillapító küszöb épült a Szövet, a 
Bercsényi, az Eke, a Bethlen Gábor 
és a Kölcsey utcában. 

– Napelemes kamerát telepítet-
tek az Ültetvény és a Dózsa György 
utca kereszteződésébe, ami az ille-
gális szemétlerakás megakadályo-
zását és a bűnmegelőzést szolgálja.
 Kerékgyártó György

Történetének legdinamikusabban változó időszakát élheti meg Pestszentimre ebben 
az évtizedben, és a lendület még mindig nem fogy: a folyamatosan fejlődő város-
központban felépül a gyermekorvosi rendelő, parkolók létesülnek, és a környezet is 
szépül. Egy új városrész születését láthatjuk.

Új várOsKözPOnT szüleTiK

PestszentimreHavanna

A számok tükrében
Iskolák, óvodák, szociális létesítmények építése, 
korszerűsítése 1057 millió forint
Egészségügy (régi gyermekorvosi rendelő felújítása, 
új építése)  600 millió forint
Park- és parkolóépítés 305 millió forint
Út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, 
térfigyelő rendszerek  614 millió forint
Sport- és kulturális létesítmények fejlesztése  317 millió forint
Pestszentimre-városközpont fejlesztése projekt 1047 millió forint
Nemes utcai egyházi létesítmények korszerűsítése 35 millió forint

Összesen: 3975 millió forint

Szépül az Alacskai úti lakótelep
– Hamarosan befejeződik a Benjámin utcai buszvégállomás felújítása, 
ahol megújul az utasváró, új parkolóhelyek, járda, világítás épül a 
parkosított környezetben – tájékoztatott Csabafi Róbert önkormány-
zati képviselő. –  Folytatódik az Alacskai-lakótelep közepén található 
szabad terület rendezése. A megépült parkolók és a több ütemben 
megvalósult faültetés után térköves járda készül, amely mellé padok 
és további fák is kerülnek.

Noha a Kondor Béla sétány a Ha-
vanna-lakótelep központjának – ha 
úgy tetszik, a gerincének – számít, 
a telep más elemeivel ellentétben 
nem sokat változott az elmúlt 
évtizedekben. Régi adósságnak 
nevezte Ughy Attila polgármester 
a sétány környezetének rendbe-
tételét. Mint mondta, eddig azért 
nem nyílt mód a posta és a Kondor 
Béla Közösségi Ház közötti terület 
rendezésére, mert az a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában volt. 
Ráadásul a fővárosnál sem közte-
rületi besorolásban, hanem építési 
telekként tartották nyilván.

– Nagyon nehéz volt megteremteni 
a területen a változtatás lehetőségét, 
hogy ott parkolót, közterületet vagy 
bármit kialakíthassunk. Ám a problé-

más terület ügyében a közelmúltban 
megállapodtunk a Fővárosi Önkor-
mányzattal, aminek eredményeként 
közterület céljára ingyenes haszná-
latba adták a területet Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzatá-
nak – fejtette ki Ughy Attila.

Modern leSz,  
AMi népSzerű
A cél az, hogy a lakótelep a mai 
igényeknek megfelelő közpon-
tot kapjon. Az első ütemben az 
önkormányzat a Barta Lajos utca 
és a Kondor Béla Közösségi Ház 
közötti 1758 négyzetméteres 
területet kívánja átalakítani.  Ezt 
a közvilágítási rendszer korszerű-
sítése egészíti ki.

A sétány megújítása most 
kezdődik, a Havanna Hetivásár 
területének és környezetének mo-
dernizálása azonban már május 
óta tart. Az első ütemben még az 
idén befejeződnek az építészeti 
statikai munkák, valamint az 
árusítóhelyek, az üzemeltetési 
épületek kialakítása. Bővítik a 
közműveket, elvégzik az árusító-
helyek gépészeti és elektromos 
munkáit, felújítják a Baross utca 
felőli parkolókat, kialakítják a 
vásárlói, az árusítói és az akadály-
mentes illemhelyeket, elvégzik az 
ezekhez kapcsolódó gépészeti és 
elektromos munkákat, elkészítik 
az aszfaltburkolatot, és rendezik 
a környezetet. A második ütemre 
az árusítóhelyek fölötti árnyéko-
lás, a napellenzők elkészítése, 
valamint a piac körüli további 
környezetrendezési munka és az 
aszfaltburkolati festés marad.

– Mindaz, ami történik, egy 
évek óta tartó folyamat része 
– mondta Kiss Róbert, a polgár-
mester lakótelepi megbízottja. 
– Végre európai igényű központja 
épül a lakótelepnek, s egyben 
erősödik a városrészjellege is.  
Nagy öröm tapasztalni, hogy a 

Havanna megszabadult a korábbi 
rossz hírétől, és vonzó lakókör-
nyezetté alakult.

változó KözöSSég
Hosszan lehetne sorolni, mely 
elemek váltak modernebbé, 
otthonosabbá, szebbé az utóbbi 
években a lakótelepen. Nagyon 
régi lakossági kérést tudott telje-
síteni az önkormányzat, amikor 
végre sikerült kijárnia a Magyar 
Postánál helyi postahivatal nyi-
tását. Fontos előrelépés a helyi 
oktatási-nevelési intézmények 
korszerűsítése is: a Csontváry 
iskola energetikai fejlesztése 
2016-ban valósult meg, később 
egy műfüves sportpályát is kapott 
az intézmény, a Kondor iskola 
épülete több lépcsőben újul meg. 

Legalább ennyire fontos a 
Havanna közösségi életének 
változása. Azok az EU által finan-
szírozott nemzetközi projektek, 
amelyekben az önkormányzat 
vezető partnerként vett részt – 
ilyen volt a RE-Block projekt az 
URBACT II program keretében –, 
lehetőséget adtak a közösségi élet 
újragondolására. 

Kerékgyártó György

A két kerületrész, Pestszentlőrinc és Pestszentimre köz-
pontja mellett a lakótelepek is látványosan megújultak 
az elmúlt két választási ciklusban. A Havanna-lakótelep 
komoly változáson ment keresztül, és két újabb nagy 
projekt kezdődik hamarosan: megújul a Kondor Béla 
sétány és a Havanna-hetivásár területe.

Új POsTa, Új vásár, Új KözPOnT
A számok tükrében
Iskolák, óvodák, szociális létesítmények építése, 
korszerűsítése   868 millió forint
Egészségügy (házi- és gyermekorvosi rendelő felújítása) 45 millió forint
Park- és piacépítés 470 millió forint
Út- és járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, 
térfigyelő rendszerek  318 millió forint
Sport- és kulturális létesítmények fejlesztése 115 millió forint
Havanna-lakótelep fejlesztése, integrált szociális 
városrehabilitáció  860 millió forint
Havanna-posta kialakítása 43 millió forint

Összesen:  2719 millió forint
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A legapróbbak gondozását vállaló 
bölcsődékre több mint félmilliárd 
forintot fordított az önkormányzat. 
A legnagyobb vállalkozás a 3 cso-
portszobás, 40 férőhelyes Iciri-Piciri 
bölcsőde építése volt, de hasonló-
an jelentős fejlesztés Csiga-biga és 
a Bambi bölcsőde korszerűsítése 
valamint bővítése is.

Az utódoKnAK KéSzÜlt
A Szélső utcai régi általános iskola 
épületének átépítésével, 2014 őszén 
kapott új óvodát Pestszentimre. A 
Napsugár óvoda tagóvodájaként 
működő Napvirág óvoda projektin-
dítóján Ughy Attila polgármester 
azzal kezdte a mondandóját, hogy 
a több mint százéves épületben 
egy minden szempontból korszerű, 
a legszigorúbb európai uniós elő-
írásoknak is megfelelő intézmény 
létesül, s ez azóta a gyakorlatban is 
beigazolódott. 

– Egy új beruházás elindítása 
ünnepnap, és ez különösen igaz 
akkor, ha egy oktatási intézményt 
bővítünk – mondta Ughy Attila. 
– Ez ugyanis azt jelenti, hogy a 
kerület bizonyos részein nem fogy 
a lakosság, hanem egyre többen 
leszünk. Sok fiatal költözik ide, 
nagycsaládosok, akik biztosítani 
fogják a jövőben az óvodás- és 
iskolás-utánpótlást.

Az óvodai férőhelyek számának 
növelésével fontos lakossági igény-
nek tett eleget az önkormányzat, 
amikor a Kossuth Ferenc-telepi 
Szélső utcai iskola átépítésével 199 
millió forintos beruházás keretében 
új óvodát kapott Pestszentimre. 

nAgy év 2016
Mint ahogy a kerületi iskoláknak, 
az óvodáknak is nagy éve volt 2016, 
amikor soha nem látott összegű 
beruházások valósultak meg a 
kormánnyal való együttműködés-
nek köszönhetően. Ekkor újult meg 
a kerület szinte valamennyi óvo-
dájának valamelyik fontos része, 
s ahol szükséges volt, energetikai 
korszerűsítést is végrehajtottak.

A Mocorgó és a Vándor 
óvodában, valamint a Fecskefé-
szek bölcsődében a felújítások 
összköltsége csaknem 163 millió 
forintot tett ki. Ebből az összegből 
az intézményekben megoldották a 
homlokzati hőszigetelést, a lapos 
tető hő- és vízszigetelését, a külső 
nyílászárók cseréjét, a fűtésrend-
szer és a világítás korszerűsítését, a 
napkollektoros rendszer kiépíté-
sét és a villámvédelmi rendszer 
felújítását is.
A Nyitnikék óvodában mintegy 
66 millió forintot fordítottak a 
homlokzat hőszigetelésére, a lapos 

tető hő- és vízszigetelésére, a fűtés-
rendszer és a világítás korszerűsí-
tésére és a villámvédelmi rendszer 
felújítására. 
Hasonló beruházás történt a Cse-
peredő óvodában és a Hétszínvirág 
bölcsődében mintegy 75 millió 
forintos összköltséggel, valamint 
a Szivárvány óvodában, a Zenevár 
óvodában és a Csibekas bölcső-
dében, mintegy 148 millió forint 
összértékben.

tornASzobáK
A kerületi óvodákban és bölcső-
dékben az ezt követő években is 
mindig történt valamilyen fejlesz-
tés. Teljesen új tornaszoba épült 
2018-ban a Mocorgó óvodában, s 
megújult a tornaszoba a Szivárvány 
óvodában. Ez azért is örvendetes, 
mert mindkét intézmény nevelési 
programjában kiemelt szerepet kap 
a gyermekek korai mozgásfejlesz-
tése. Ugyanebben az évben bővült 
és szépült meg a Lurkó-liget óvoda 
is, illetve modernizálták, látták el 
rugalmas sportpadlóval a Vándor 
óvoda tornaszobáját.

Galgóczy Zoltán alpolgármester 
az új és megújult helyiségek átadá-
sa alkalmából úgy fogalmazott, 
hogy a modern tornaeszközök – az 
ízületeket kímélő padlótól az új já-
tékokig – segítenek abban, hogy a 

gyerekek megszeressék és igényel-
jék a napi rendszeres sportolást.

A program keretében 2019-ben 
elkészül a Cseperedő, a Zenevár 
és a Bóbita óvoda tornaszobája 
is, ahol ugyancsak sportpadlón 
mozoghatnak a gyerekek. 

Egy másik programot is indított 
idén az önkormányzat, amelynek 
keretében az óvodaudvarok új ját-
szóeszközöket kapnak. A program 
első állomásaként a Gyöngyszem 
oviban augusztus 21-én adták át a 
kültéri játszóeszközöket.

ÚJ JátSzóeSzKözöK
– Számunkra nagyon fontos, hogy 
érezzék a gyerekek az óvodákban 
is, hogy időről időre történnek 
olyan változások, mint amilyen 
most a játszóeszközök gyarapodá-
sa. Ez egy kicsit mindig könnyebbé, 
érdekesebbé teszi az évkezdést 
– hangsúlyozta az átadáson Ughy 
Attila polgármester.

Galgóczy Zoltán büszkeségét 
fejezte ki azért, hogy sikerült a 
kerületben elindítani egy tudatos, 
tervszerű játszóeszköz-fejlesztési 
programot. A területért felelős 
alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a Gyöngyszemen kívül további 19 
óvodában készülnek el az ősz folya-
mán az új játszóeszközök minőségi 
kivitelben.

– Azzal együtt is nagy öröm a 
mostani fejlesztés, hogy az elmúlt 
években a Gyöngyszem óvodá-
ban csoportszoba-fejlesztés volt, 
valamint tornaterem épült, és 
ovifocipályát is avattak – mondta 
az átadáskor Galgóczy Zoltán.

Bodzay Zoltán

 Az óvodák és a bölcsődék életében rendkívül mozgalmas évtized végéhez közeledünk, 
több mint egymilliárdot fordított ezekre a létesítményekre az önkormányzat, de a fej-
lesztések a következő esztendőkben sem állhatnak le Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
gyermekintézményeiben. 

fejleszTési hullám 
az inTézményeKben

Óvodák, bölcsödék

A kormánnyal való együttműkö-
désnek köszönhetően mintegy 
másfél milliárd forintból 15 kerületi 
oktatási-nevelési intézményt újí-
tottak fel 2015–2016-ban. Az óvo-
dai és iskolai beruházások egyik 
legjelentősebbje volt a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium épületének 
felújítása.

 Lévai István Zoltán alpolgár-
mester fontosnak nevezte annak 
idején, hogy nem kizárólag saját 
erőből kell felújítani a régi iskola-
épületeket, hanem sikerült erre 
pénzt nyerni uniós pályázaton. 
Azóta rengeteg kisebb-nagyobb 
óvodai és iskolai fejlesztés történt 
a kerületben, amelyekre érdemes 
visszaemlékezni. 

A vöröSMArty  
éS A táncSicS
Ughy Attila polgármestertől azt 
is megtudtuk, hogy jelentős 
energetikai korszerűsítés valósult 
meg 2015–2016-ban többek között 
a Vörösmarty iskola épületében, 
amely meg is szépült a munkálatok 
során. A napenergia felhaszná-
lásához szükséges napelem- és 
napkollektorrendszer telepítése, az 
új nyílászárók beépítése, a tanter-
mek és egyéb helyiségek felújítása 
európai színvonalú körülményeket 
teremtett az intézményben. Euró-
pai uniós támogatás segítségével 
további hat általános iskola és öt 
óvoda újulhatott meg abban az 
időszakban. 

A Táncsics Általános és Német 
Nemzetiségi Iskola mintegy 200 
millió forint értékű felújítása során 
elkészült a homlokzati hőszigetelés, 
a lapos tető hő- és vízszigetelése, 
kicserélték a külső nyílászárókat, 
korszerűsítették a fűtésrendszert, 
napkollektoros rendszert építettek 
ki, energiatakarékossá alakították a 
világítást, és felújították a villámvé-
delmi rendszert.

A KASSA éS A KAndó
Közéjük tartozott a Kassa Utcai Általá-
nos Iskola, ahol a mintegy 210 millió 
forintos beruházás keretében elvé-
gezték a homlokzat hőszigetelését, a 
lapos tető hő- és vízszigetelését, a kül-
ső nyílászárók cseréjét, a fűtésrend-
szer és a világítás korszerűsítését és 
a villámvédelmi rendszer felújítását. 
Nagy eredmény volt ez a beruházás, 
hiszen az iskola homlokzata is rossz 
állapotban volt már, amely aztán 
gyönyörűen megújult. 

Részben KEOP-pályázaton nyert 
összegből, részben saját forrásból 
valósult meg a Kandó Téri Általános 
Iskola épületének energetikai korsze-
rűsítése. A mintegy 81 millió forintos 
beruházás keretében kicserélték 
a nyílászárókat, elvégezték a fal és 
a zárófödém külső hőszigetelését, 
korszerűsítették a kazánt és a fűtési 
rendszert. 2019-ben pedig több ütem-
ben újabb parkolókat létesítettek az 
iskola előtt, valamint forgalomlassító 
küszöböt és parkolásgátló oszlopokat 
telepítettek. 

A brASSó 
éS A KAStélydoMbi
Mérföldkő volt a Brassó Utcai 
Általános Iskola életében a mintegy 
82 millió forintos beruházás, mert 
a teljes körű felújítással egy régi 
álom valósult meg, ugyanis a 
korszerűsítés eredményeként sok 
rezsiköltséget tudnak megtakaríta-
ni. A homlokzat mellett szigetel-
ték a lapos tetőt, a padlás- és a 
pincefödémet, kicserélték a külső 
nyílászárókat, és felújították az 
épület villámvédelmi rendszerét is.

A Kastélydombi Általános 
Iskolában a felújítás összköltsége 
több mint 145 millió forint volt. A 
beruházás során itt is megtörtént 
a homlokzat és a lapos tető szige-
telése, a külső nyílászárók cseréje, 
valamint a villámvédelmi rendszer 
felújítása. 

A cSontváry
A Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános és Alternatív Iskolában 
az addig komor folyosók és fehér 
falak hamar megteltek élettel és 
színekkel. A felújítás összköltsége 
ebben az intézményben csaknem 
191 millió forintot ért el. A homlok-
zati hőszigetelés mellett a lapos 
tető hő- és vízszigetelése, a tető 
attikafalának magasítása, a külső 
nyílászárók cseréje, a radiátorok és 
a termosztatikus szelepek cseréje 
valósult meg ebből a pénzből.
 Bodzay Zoltán

Az önkormányzat saját 
költségvetéséből és uniós 
forrásból korszerűsítették 
számos kerületi oktatási 
intézmény épületét az 
elmúlt években.

megÚjuló OKTaTási 
léTesíTményeK

Iskolák

A számok tükrében
A kerületi tanintézményekben 
47 fejlesztés valósult meg 2407 millió forint

A számok tükrében
A kerületi óvodákban, 
bölcsődékben 33 fejlesztés 
történt  1053 millió forint
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A polgármesteri hivatal épületei-
nek napelemmel történt ellátása 
elsősorban a környezetvédelem 
fontosságának hangsúlyozását 
mutatja, ám a kerületi kormányab-
lak kialakítása a mindennapi ügyin-
tézésre is jelentős hatással van. 

A kerületi járási hivatalok 2013. 
január 1-je óta léteznek. Kezdetben 
az okmányok kiállítása, megújítása 
mellett gyám- és hatósági ügyekkel 
foglalkoztak, két-háromszáz 
feladat tartozott hozzájuk. Jelenleg 
évente több mint százezer ügyfél 
fordul meg a hivatalokban, ahol 
megközelítőleg 2500 ügytípusban 
tudnak segíteni. 

Kulturált ÜgyintézéS
Mint azt Hodruszky Csaba el-
mondta, nagy változás volt a helyi 
hivatal életében, amikor 2015. 
december 8-án megnyithatták az 
Üllői út 445. szám alatt a kulturált 
ügyintézési és várakozási feltétele-
ket biztosító korszerű kormányab-
lakot. Budapest Főváros Kormány-
hivatala XVIII. Kerületi Hivatalának 
vezetőjétől megtudtuk, hogy a 

korábbi „okmányirodai ügyeken” 
túl ma már több mint kétezer 
ügytípusban lehet kérelmet előter-
jeszteni vagy tájékoztatást kérni. A 
továbbításra átvett kérelmek nagy 
részét a családtámogatással, az 
egészségbiztosítással és a nyug-
ellátással kapcsolatos kérelmek 
teszik ki. 

A kormány 2019. július 1-jén 
elindította a családvédelmi akció-
tervet, így az eddiginél is többféle 
üggyel foglalkoznak a kormányab-
lakok. 

SoK ÚJítáS
– A családvédelmi akcióterv elemei 
közé tartozik a nagycsaládosok au-
tóvásárlási támogatása, a babaváró 
támogatás, a jelzáloghitel csökken-
tése, illetve elengedése, valamint 
a kibővített családi otthonterem-
tési kedvezmény (CSOK). Az új 
családtámogatásokhoz szükséges 
hatósági igazolások iránt már az 
első hetekben komoly érdeklődést 
tapasztaltunk a kerületi kormány-
ablakban – mondta Hodruszky 
Csaba.  Az utóbbi hónapokban 

a leggyakoribb a nagycsaládos 
kedvezmények igénybevételére 
szóló tb-igazolás kiadásához szük-
séges igazolási kérelem igénylése. 
A családvédelmi akciótervről 
információt kérő ügyfeleket soron 
kívül fogadják a kerületi kormá-
nyablakban is.

További újdonságokat is beve-
zettek a kormányablakokban: az 
európai uniós egészségbiztosítási 
kártyára eddig csak a kérelmet 
lehetett benyújtani a kormányab-
lakokban, majd az ügyfeleknek 
8–10 napot kellett várniuk, míg 
az okmány megérkezett. Kedvező 
változás, hogy most már azonnal 
el tudják készíteni az okmányt 
helyben is.

Könyvtár A piK-ben
Méltó helyre, a Pestszentimrei 
Közösségi Házba költözött a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Nagykőrösi úti fiókja 2017 január-
jában. A beruházás összköltsége 
meghaladta a 20 millió forintot, 

amit a kerületi önkormányzat 
vállalt magára, az üzemeltetési 
költségeket pedig a Fővárosi 
Önkormányzat viseli. 

A több mint 130 négyzetméteres 
területet két részre osztották a 
tervezők. Az egyikben a könyvtá-
rakban megszokott hagyományos 
kölcsönző- és olvasóhely található, 
míg a másikban játszósarkot 
alakítottak ki. A helyben olvasható 
folyóiratok mellett társasjátékok is 
várják a látogatókat. 

Fodor Beatrix könyvtárvezető 
szerint teljesen másképp fogadják 
azt a mesét a gyerekek, amelynek 
az íróját megismerik, sőt más 
könyveire is kíváncsiak lesznek. 
A könyvtárban hosszú időre 
hiánycikk lesz ilyenkor az a kötet, 
amelynek a szerzője a vendégük 
volt. Már az első évben ellátoga-
tott hozzájuk Varró Dániel, Vadadi 
Adrienn, Beck Andrea, Telegdi Ágnes 
és Lackfi János, s azóta tovább is 
bővült a névsor.

Korábban csak a helytörténeti 
gyűjteményére lehetett büszke a 
kerület, ám 2016 óta hivatalosan 
Tomory Lajos Múzeum néven 
működik az intézmény, amely a 
korábbiaknál lényegesen jobb 
körülmények között tevékeny-
kedhet a Bókay-kert mellett álló 
Herrich-Kiss villában. Az épületet 
kifejezetten erre a célra újították 
fel, melynek ötezer négyzetméteres 
parkja is várja a látogatókat – tud-
tuk meg Heilauf Zsuzsa múzeum-
vezetőtől.

Bodzay Zoltán

Nagy változások mentek végbe az elmúlt években Pestszentlőrincen és Pestszent-
imrén az intézmények életében is. Noha a polgármesteri hivatal, a kormányablak, 
a könyvtár, a Tomory múzeum szolgáltatásai az élet különböző területeit ölelik fel, 
mindegyik intézmény fejlődése fontos a kerületben.

Több szOlgálTaTás, 
jObb KörülményeK

Oktatás

A sok fejlesztés közül ezúttal két 
meghatározó térátalakítást emelünk 
ki.  Pestszentlőrinc hiányossága volt, 
hogy tagoltsága miatt – nagyobb részt 
kertvárosi kerület, amelyet különböző 
korszakokban épült lakótelepek, 
illetve újabb építésű lakóparkok 
tagolnak – nem volt közösségi térként 
is funkcionáló központja. A 2010 utáni 
ciklusokban a Kossuth tér lépésen-
ként tudott ilyen szerepre szert tenni. 
Fontos egy másik közterület megúju-
lása is: a Béke tér kiemelt közlekedési 
csomópont, itt várja a betegeket a 
kerületrész gyermekorvosi rendelője, 
ráadásul a tér az 1956-os események 
egyik jól ismert emlékhelye is, miként 
az országos megemlékezéseknek is 
helyet adó Hargita tér. Ideje volt, hogy 
figyelmet kapjanak. 

A lAKoSSág iS véleMényezett
A kerület 2010-ben munkába álló 
vezetésének fő célkitűzései közé 
tartozott a Kossuth tér megújítása. 
Ennek a közterületnek korábban 
nem találtak meg igazán a funkcióját. 
Eltekintve attól az időszaktól, amikor 
a rendszerváltozás előtt itt működött 
a népszerű Lőrinci Ifjúsági Park, amely 
koncertek sorának adott helyet, egy-
szerű sétatértként működött, majd az 
1998-ban felállított Petőfi-emlékmű-
nek köszönhetően ünnepi megemlé-
kezések helyszíne is lett. 

Az önkormányzat 2011-ben a fő-
város által kiírt Tér_Köz pályázattal 
nyert forrást arra, hogy elindítsa az 
érdemi átalakítást. Lakossági fóru-
mokon és ötletpályázaton mérték 
fel az igényeket, amelyek részben 
beépültek a tervpályázaton győztes 
elképzelésbe is. 

A zöld MArAdt, A gondolAt ÚJ
A cél az volt, hogy a Kossuth tér 
megőrizze kellemes zöld, ősfás jelle-
gét, megmaradjanak az itt található 
emlékművek, mint az első világhábo-
rús szoborcsoport vagy a kerülethez 
kötődő művészek mellszobor-együt-
tese, ugyanakkor a mai elvárásoknak 
megfelelő korzót és közösségi teret 
hozzanak létre, amely programok-
nak, eseményeknek ad helyet. A két 
ütemben megvalósuló átalakítást 
követően elkezdett élettel megtelni 
a tér: bringás reggeli, Márton-napi 
fényünnep, sörfesztivál, szüreti és 
gasztrofesztivál, zenei tehetségkutató 
váltja itt egymást.

A 2018. augusztusi kézműves 
sörfesztivál óta ingyenesen elérhe-
tő wifi- szolgáltatás is van a téren. 
A rendszer természetesen hamar 
elnyerte az internethasználók 
tetszését. 

– Olyan igazi, pezsgő városköz-
pontja lett Pestszentlőrincnek, 
amelyet minden korosztály egya-

ránt kedvel – mondta Ughy Attila 
polgármester. – Büszkék vagyunk 
arra is, hogy az újragondolt tér 
és benne a Pavilongalériának és 
a K5 Kult Bistrónak helyet adó 
épület a Budapesti Építész Kamara 
elismerését is kivívta. A közösség és 
a szakma számára egyaránt érték, 
ami itt született.

A vároS KApuJA
A Béke tér megújulásának fontos 
dátuma 2017 decembere, amikor 
önkormányzati beruházásban 
megkezdődött a Béke téri gyermek-
orvosi rendelő szűk egy éven át tartó 
felújítása, amely érintette az épület-

szárnyban működő felnőtt háziorvosi 
rendelőt is. A védőnői szolgálatnak is 
otthont adó gyermekorvosi rendelő-
nek korszerűsítették az energetikai 
rendszerét, felújították az elektromos 
hálózatát, de a betegek elsősorban 
a megszépült váróteremnek és az 
akadálymentesített bejáratnak 
örülhettek.

Ez azonban csak egy része a Béke 
téri megújulásnak. Szükség volt 
a közterület átalakítására is, mert 
az a budapesti agglomeráció déli 
felének egyik kapuja, a repülőtérre 
vezető főút része. Az első ütem 2014 
végére készült el, aminek keretében 
megszűnt az áthaladó forgalom, így 
a teret teljes egészében a gyalogosok 
vehették birtokba. A második ütem-
ben a térhez csatlakozó közterületek 
rendezése valósul meg. 
 Kerékgyártó György

Városközpontot, új közösségi teret kapott Pestszentlőrinc a küllemében és funkcióiban 
megújult Kossuth téren, hasonlóan jelentős átalakítás szabott új arcot a Béke térnek, a 
Hargita térnek, a Brenner János-parknak és további tucatnyi közösségi térnek.

ÚjragOndOlT Közösségi helyeK

Közterek

Díjat is nyert
A megújult Kossuth tér nemcsak a pestszentlőrincieknek jelent sokat, 
hanem tervezőjének, Sajtos Gábor építésznek is: a Kossuth tér meg-
újításával kapcsolatos elképzeléseivel megnyerte a tervpályázatot, 
a kivitelezés után pedig csapatával, a Sagra Építész Kft-vel elnyerte a 
Budapesti Építész Kamara és a Fővárosi Önkormányzat által adomá-
nyozott Budapest Építészeti Nívódíját.

A számok tükrében
Környezetrendezések, parképítések (Béke, Hargita, Herrich Károly, 
Kossuth tér; Brenner János-, Határkő park; Sina Simon sétány; Laka-
tos-lakótelep; Haladás–Balassa-park, Benjámin, Építő utca; Lőrinci 
piac melletti terület, Nemes utcai termelői piac, Havanna Hetivásár, 
kutyafuttatók) 1780  millió forint

A számok tükrében
A Polgármesteri Hivatal Üllői 
úti és Városház utcai épületére 
napelem-telepítés, korszerűsítés, 
Városgazda18 ügyfélszolgálat 
kialakítása, Kormányhivatal épü-
letének homlokzatfelújítása, PIK-
ben könyvtár kialakítása, Tomory 
Lajos Múzeum létrehozása és az 
otthonául szolgáló Herrich-Kiss 
villa felújítása 245 millió forint
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Oktatás

A kerületben láthatóan szere-
tik a közösségi programokat 
az emberek, ezen belül is azt 
lehet tapasztalni, hogy a főzés 
és a kóstolás az egyik kedvenc 
időtöltésük. Legalábbis az ilyen 
típusú események bővüléséből, 
látogatottságából erre lehet 
következtetni.

Jó itt élni
Galgóczy Zoltán szerint az igen 
kedvelt gasztrokulturális esemé-
nyek megszervezésében Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre nagyot 
lépett előre az utóbbi években. Az 
alpolgármester elmondta, hogy 
a korábbi Szeptemberi Kóstoló 
– ma Bókay-kerti Napok – mellé 
sikerült két hasonlóan népszerű 
rendezvényt bevezetni. Az egyik a 
Kézműves Sörfesztivál augusztus 
első hétvégéjén, a másik a Szüreti 
Fesztivál. 

– Ezeknek az eseményeknek az 
a legfőbb célja, hogy a XVIII. kerü-
letben erősítsék a közösséget, hogy 
érezzék az emberek: jó itt élni. E 
rendezvényeken olyan élmények-
ben részesülhetnek a kerületünk-
ben lakók, amelyek egyediek, 
és a programjaikat tekintve is 
felejthetetlenek – hangsúlyozta 
Galgóczy Zoltán.

KézMűveS SörfeSztivál 
Idén a Bókay-kertbe költözött át 
az ötödik születésnapját ünneplő 
sörfesztivál, mert a Kossuth tér 
szűkösnek bizonyult volna. A 

felfokozott érdeklődés egyik 
oka a Boney M. fellépése volt. A 
sörfesztivál mint új rendezvény 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
ötlete alapján 2015-ben indult 
útjára az önkormányzat támoga-
tásával, és bár a középpontban 
a hazai kézműves sörök állnak, 
még egy fontos elem a fókuszába 
került: a retroprogram. 

A fesztiválból rövid idő alatt 
igazi közösségi esemény lett: a 
napernyők alatt baráti társaságok, 
családok üldögélnek ilyenkor, 
hűsölnek, beszélgetnek, miközben 
a felnőttek kóstolgatják a számos 
pultról kínált söröket.

bóKAy-Kerti nApoK
A pár éve Bókay-kerti Napokra 
keresztelt gasztrokulturális rendez-
vény húsz évvel ezelőtt pörkölt-
készítéssel indult, s az azóta évről 
évre megismétlődő esemény 
sikerét jelzi, hogy mind nagyobb 
lett, és egyre több csapat indult a 
főzőversenyben is.

Az utóbbi években tematikus 
ételek elkészítése szerepelt a 
programban. Tavalyelőtt csülök-
pörköltet készítettek a versenyző 
csapatok, tavaly a nemzetek 
konyhája ételei közül lényegé-
ben bármely nép jellegzetes 
ételeit elkészíthették, idén pedig 
a Nagyi főztje elnevezést kapta 
a verseny, mert a tradicionális 
magyar ízeken volt a hangsúly, 
illetve aztán a fellépőkön, akik 
a színpadokon a közönséget 
szórakoztatták.

SzÜreti feSztivál
A kerületnek vannak szőlő- és 
bortermelő hagyományai Krepuska 
Géza fülészorvos és egyetemi 
professzor révén, aki nemcsak 
szőlőtermeléssel, hanem szőlőne-
mesítéssel is foglalkozott. Többek 
között a mai Gilice tér környékén 
voltak szőlői, és országos hírű 
szőlészetet hozott létre.

A sörfesztivál sikerét követően 
ezért is adta magát, hogy a kerület 
szüreti fesztivált is rendezzen, így 
idén már a harmadik alkalommal 
lesz szüreti fesztivál a Kossuth 
téren. 

A neves borászatok mellett ilyen-
kor is dús gasztronómiai élmények 
és pálinkaházak kínálata fogadja a 
közönséget. Miközben a színpadon 
rendszerint egymást váltják az 

előadók, a Kossuth tér sétánya-
in megközelíthető különböző 
pontokon más és más játékkal és 
kulturális eseménnyel találkozhat-
nak a fesztiválra kilátogatók.

vASvári-nApoK
A gasztrokulturális események 
mellett a történelmi hagyomány is 
szerepet kap a kerületi rendez-
vényeken. A márciusi ifjú és a 
Rákóczi-szabadcsapatot vezető 
honvéd őrnagy, Vasvári Pál emléke 
előtt tiszteleg minden esztendőben 
a Vasvári Pál Toborzó Fesztivál a 
Pestszentimrei Sportkastély mellet-
ti területen. 

Az eseményt megálmodó és a 
mai napig koordináló Vasvári Pál 
Polgári Egyesület tagjai az első 
pillanattól törekednek arra, hogy 
aktuális tematikát is adjanak 
a rendezvénynek, az ünnepi 
megemlékezés után pedig igazi 
forgatag, felhőtlen kikapcsoló-
dás kezdődik hagyományőrző 
huszártáborral, kézműves sátorral, 
reformkori jelmezpavilonnal és 
természetesen a honvédségi to-
borzással, valamint az elengedhe-
tetlen főzőversennyel. 

Bodzay Zoltán

Az elmúlt években folytatódtak és tovább is fejlődtek a nagy kerületi rendezvények, 
valamint a népszerűségüket érzékelve az önkormányzat újakat is meghonosított Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrén.

áPOlni a hagyOmányT 
és ÚjaKaT léTrehOzni

Kulturális rendezvények 

A budapesti nemzetközi repülőtérre 
épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösz-
tönzése új munkaerő-piaci szolgáltatá-
sokkal Budapest XVIII. kerületében és 
Vecsésen elnevezésű projekt a Norvég 
Alap támogatásával valósult meg. 

Az egyéves program elsősorban 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
térhez kötődő gazdaságfejlesztést 
és a helyi foglalkoztatás ösztönzé-
sét célozta meg új és innovatív szol-
gáltatások bevezetésével, s fontos 
része volt a kerületben 2016 őszén 
átadott TUD18 Képzéskoordinációs 
Iroda. Az iroda a projekt befejezté-
vel is a piaci igényekhez igazodó, az 
élethosszig tartó tanulás koncep-
ciójához illeszkedő folyamatos 
képzési kínálatot nyújt. 

életHoSSzig tAnuláS
A Norvég Alap támogatásával 
folytatott projekt befejezése al-
kalmából Ughy Attila felidézte egy 
korábbi gondolatát, amely szerint 
„az élethosszig tartó tanulás talán 
a legjelentősebb szemléletmód, 
amely manapság meghatározza 
a korszerű gondolkodást, amely 
kiemelt hatással van az innovatív 
oktatási módszerek további fejlő-
désére, s amely Norvégiából indult 
világhódító útjára, és amiért mi 
köszönettel tartozhatunk”.

A projekt célja az volt, hogy 
a lakosok helyben találjanak a 
képzettségüknek és képességeiknek 
megfelelő munkát, illetve meg tud-
ják őrizni a meglévő munkahelyü-
ket, elősegítve ily módon egyfelől a 
helyi munkanélküliség, másfelől a 
szakképzett munkaerő hiányának 
csökkentését. Mindehhez összesen 
916 537 euró összegű támogatás állt 
a partnerek rendelkezésére, így a 
projekt teljes költségvetése 5 száza-
lék önerő mellett 964 776 euró volt.

MűKödő rendSzer
Hunyadi István városigazgatótól 
megtudtuk, hogy Norvégiában több 
éve kutatják, hogy az embereknek 
az életük során mikor milyen típusú 
képzésre van szükségük, mikor 
melyik forma a legmegfelelőbb, s ez 
a szakmai háttér fontos hozzájárulás 
volt a projekt sikeréhez. Mindez sza-
bad teret engedett abban, hogy ki-

próbálhassanak új képzési formákat, 
tesztelhessék a képzéskoordinációs 
iroda által kínált képzések, kurzusok 
vonzerejét, a vállalati kapcsolatrend-
szereket, az új üzleti modelleket. 

A városigazgató szerint mind-
ebből kiformálódott egy olyan 
módszer, egy olyan működő rend-
szer, amelyik példa lehet a többi 
önkormányzatnak is, sőt abban 
is reményre adhat okot, hogy az 
állami költségvetésben is elkü-
lönítenek ilyen célra támogatási 
keretösszeget. Remélhető továbbá, 
hogy a vállalatok is látnak fantáziát 
a legújabb technológiával felszerelt 
képzéskoordinációs irodában. 

igényeKHez igAzodvA
A kínált képzések struktúrája, időtar-
tama, a képesítések köre a megkérde-
zett vállalatok közvetlen igényeihez 
igazodott, különös tekintettel a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A 
program keretében építő- és anyag-
mozgató gépkezelői és speciális áruk 
szállítmányozási ismereteinek elsa-
játítására lehetett jelentkezni (OKJ-s 
rendszerben), de munkaköröktől 
független tanfolyamokkal is segítséget 
adott az iroda a munkát keresőknek. 
Ezek célja elsősorban a készségfej-
lesztés volt, és idetartozott az angol 
nyelvű kommunikáció, az irodai 
informatikai alkalmazások fejlesztése, 
a vezetői készségek, a stresszkezelés 
és a projektszemléletű menedzsment-
készségek fejlesztése is.

Az ingyenes képzésre jelentke-
zők közül elsőséget biztosított az 
önkormányzat a helyi lakosoknak, 
illetve a helyi munkahellyel rendel-
kezőknek, a női munkavállalóknak, 
az 50. életévüket betöltötteknek, 
a gyesen, gyeden lévőknek vagy 
abból frissen visszatérőknek.

A nyugdíJASoK iS
Töretlen népszerűségnek örvend a 
kerületben a Nyugdíjas Akadémia. 
Az önkormányzat felkérésére 
a Milton Friedman Egyetem (a 
volt Zsigmond Király Főiskola, 
majd Egyetem) komplex program 
keretében gazdagítja az idősek is-
mereteit. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel immár a 15. szemeszter 
indult el 2019 szeptemberében.

A polgármesteri hivatal tanács-
termében ebben a félévben hét 
ingyenes előadáson vehetnek részt 
a kerületi nyugdíjasok, s a rend-
szeres látogatók oklevelet kapnak. 
Természetesen folytatódtak a 
különféle tanfolyamok is, köztük a 
népszerű táblagép-kezelői kurzus.

Jászberényi József felnőttkép-
zési igazgató korábban többször 

elmondta, hogy bár az ország több 
pontján is szerveznek hasonló sze-
niorakadémiát, a pestszentlőrinci 
– köszönhetően a polgármester és 
az önkormányzat támogatásának 
és a helyi szervezőcsapat lelke-
sedésének – messze a legjobban 
működő szabadegyetem minde-
gyik között.

Bodzay Zoltán

Az oktatási szférának vannak olyan ágai, amelyek az 
állami oktatási rendszer keretén kívül szolgálják a közt. 
Jó példa erre a kerületben a 2017 áprilisában lezáruló 
Norvég Alap-projekt és az indulása óta folyamatos nép-
szerűségnek örvendő Nyugdíjas Akadémia.

Tanulás az isKOlarendszeren Kívül

A számok tükrében
Képzéskoordinációs Iroda létrehozása 70 millió forint 

A számok tükrében
A Bókay-kert fejlesztése 120 millió forint
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Évente 200–250 millió forintot 
fordít útkarbantartási és -építési 
munkákra a kerület, de az útépítés 
az egyik legköltségesebb feladat, 
így az ilyen beruházások költsé-
gei messze meghaladják a helyi 
költségvetés lehetőségeit. Ezért, ha 
van rá lehetőség, az önkormányzat 
állami támogatással igyekszik 
fejleszteni az úthálózatot.

A kerület idén is folytatta az 
évekkel ezelőtt elkezdett járdafel-
újítási programját és a kezelésében 
lévő utak rekonstrukcióját. Saját 
pénzeszközeinek felhasználása 
mellett azonban folyamatosan 
keresi azokat a pályázatokat, ame-
lyekkel az infrastruktúrát korsze-
rűsítheti. Az egyik ilyen lehetőség 
a kerületek összefogása a Fővárosi 
Önkormányzattal és a kormányzati 
szervekkel. 

nAgySzAbáSÚ progrAM
A következő négy évben nagysza-
bású program keretében aszfaltoz-
zák le a Budapesten még meglévő 
földutakat, jelentős részüket még 
ebben az évben. Minderre idén ösz-

szesen 8,3 milliárd forintot kapott 
az államtól a főváros tizenhárom 
kerülete, közöttük Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre. 

A XVIII. kerületi önkormányzat 
volt a legdinamikusabb a földutak 
leburkolására kiírt pályázaton indu-
lók közül, ezért itt kezdődhetett 
el a Budapesti Útépítési Program 
kivitelezése. Az elsőként a Kappel 
Emília utcában elkészült útszakasz 
július 8-i ünnepélyes átadásán a 
főpolgármester is jelen volt.

gyorS KerÜlet
Tarlós István elmondta, hogy Buda-
pesten jelenleg még összesen 225 
kilométer hosszúságú földút van, 
amelynek a program első fázisában 
25 százaléka kap burkolatot. A 
főpolgármester hozzátette: a XVIII. 
kerület rendelkezik a harmadik leg-
hosszabb burkolatlan útszakasszal, 
ezért jelentősége van annak, hogy 
a program megvalósításának első 
üteme itt vette kezdetét.

– Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre a kivitelezés gyorsítása 
érdekében a keret-közbeszerzési 

eljárást már korábban lefoly-
tatta, ezért ebben a kerületben 
kezdődhettek el leghamarabb a 
munkálatok egész Budapesten – 
hangsúlyozta.

MoSt leburKolJáK
Ughy Attila szerint a XVIII. kerületi-
ek számára rendkívül fontos, hogy 
azokon a területeken, amelyeken 
mintegy három évtizede nem va-
lósulhatott meg a földutak szilárd 
burkolattal való ellátása, most vég-
re lehetőség nyílik erre. A második 
legnagyobb összeggel támogatott 
kerület polgármestereként hozzá-
tette, hogy erre a célra most 900 
millió forintot nyert pályázaton az 
önkormányzat.

Ugyancsak folytatódott idén a 
kerület 2011-ben elkezdett járda-
programja. Jelenleg mintegy 620 
kilométer aszfaltozott járda van a 
helyi önkormányzat kezelésében. A 
járdafelújítási program keretében 
2016-ban 14 kilométer járdát újított 
fel az önkormányzat, 2017-ben 20 
kilométert, 2018-ban 24 kilométert, 
míg idén 16 kilométer hosszú járda 
készül el. 

lAKoSoK JAvASlAtárA
Lévai István Zoltán alpolgármestertől 
megtudtuk, hogy a felújított járdák 
nagyobbik része aszfaltburkolatot ka-
pott, néhány kilométernyit pedig térkő 
burkolattal láttak el. Egyébként gyakori 
eset, hogy a fák gyökerei megemelik 
a járdát, ami egy mérték után baleset-
veszélyessé válik.  Az alpolgármester 
hozzátette, hogy a járdaprogram 2011. 
évi kezdetétől napjainkig több mint 
101 kilométer hosszú járdát építettek 
vagy újítottak fel a kerületben. 

– Az átépítendő szakaszok terve-
zésénél mindig figyelembe vesszük 
a lakossági bejelentéseket, amelyek 
érkezhetnek a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatára, 
valamint a körzetek önkormányzati 
képviselői is tehetnek javaslatokat. A 
veszélyes járdaszakaszok természete-
sen prioritást élveznek.

Az önkormányzat nagy figyelmet 
fordít a kerület azon részeire, utcáira, 
ahol eddig egyáltalán nem volt járda. 
A cél az, hogy minden utcában lega-
lább az egyik oldalon lehessen járdán 
közlekedni, ennek megfelelően 
tervezik a program egyes elemeit.

Bodzay Zoltán

Az infrastruktúra fejlesztése érdekében Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzata saját eszközei fel-
használásán túl rendszeresen indul pályázatokon, külső 
forrásokhoz is hozzájutva.

éPülneK a járdáK, fOgynaK 
a döcögős földuTaK

Út- és járdafejlesztések 

A Brenner János-pihenőparkban a 
sással, náddal és egyéb vízinö-
vényekkel sűrűn benőtt egykori 
Büdi-tóban szinte lehetetlen volt 
már szabad vízfelületet találni, ám 
ebben az önkormányzati ciklusban 
megoldódott a sorsa, mint ahogy 
más környezetvédelmi kérdésekre 
is válaszok születtek.

Helyreállított tó
A környezetvédelemért felelős 
alpolgármester, Dömötör István 
elmondta, hogy a pihenőpark 
tava egy nagyon régóta meglévő 
természetes víz a kerületben. 
Tudomása szerint szüleink gye-
rekkorában még sokkal nagyobb 
kiterjedésű volt a tó, amely csur-
galékvizekből táplálkozott, de az 
idők során szinte teljesen benőtte 
a növényzet, szinte megközelíthe-
tetlenné vált. 

Már korábban felmerült az igény 
az úgynevezett nyugati tónak 
és környékének a rendezésére, 
majd ebben az önkormányzati 
ciklusban el is indult a folyamat. Az 
önkormányzat támogatta a helyi 
képviselők kezdeményezését, így 
sikerült elérni azt az állapotot, 
amely ma a tó medrénél látható. 

A MáSiK KövetKeziK
Olyan helyszínt alakítottak ki, ahol 
a Lakatos úti lakótelepen, illetve 
annak környékén élők akár a hét 
minden napján kikapcsolódhatnak, 
a fák alatt a fűben vagy a padokon 
pihenni vagy akár olvasni, tanulni 
is lehet, és a sütögetőhelyen csa-
ládok, baráti társaságok piknikez-
hetnek.

– A keleti tó rendezése is elkez-
dődött, amihez vízjogi engedélyre 
van szükség. Ezen a helyszínen ku-
tyafuttatót is szeretnénk létrehozni. 
Úgy gondolom, hogy a következő 
önkormányzati ciklus egyik leg-
fontosabb belterületi beruházása 
lesz ennek a tónak a rendbetétele – 
beszélt a tervekről Dömötör István.

SzépÜlő erdőK
A XVIII. kerületben mintegy 500 
hektár erdő található. Az egyik 
legismertebb közülük a Péterhalmi- 
vagy Halmi-erdő, ahol az önkor-
mányzat minden évben igyekszik 
fejleszteni valamit, de úgy, hogy 
az erdő azért erdő maradjon, ne 
váljon az egész egy nagy parkká. 

A bélatelepi erdőben lévő Tün-
de-parkot érintő beruházásnál 
egy olyan erdőrészlet rendbetéte-

le volt a kihívás, amely kapcso-
latban van a külső természettel, 
a Gödöllői-dombsággal, ahol 
gazdag az állatvilág. Az önkor-
mányzat elhatározta, hogy meg-
szünteti ennek az erdőrészletnek 
az elhanyagoltságát, felújítják 
a sétautakat, az ösvényeket 
annak érdekében, hogy jó legyen 
ide kilátogatni. Első lépcsőben 
tűzrakó helyeket, esőbeállókat, 
ösvényeket alakítottak ki, majd 
madárodúkat telepítettek, ma-
dár-tanösvényt hoztak létre, és 
futókört létesítettek. 

Ebben az évben a Kapocs utcai 
kiserdő felújítása van napirenden.

SiKereS AKcióK
Dömötör István hangsúlyozta, 
hogy az önkormányzat környezet-
védelmi akciói nem működnének, 
ha a kerület lakosai nem éreznék 
magukénak a környezetvédelmi 
gondolkodást. A kerületben meg-
hirdetett összes környezetvédelmi 
programot növekvő érdeklődés 
fogadja. Ez a tény arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az önkormányzat 
törekvése és a lakosok érdeklődése 
ezen a ponton is találkozik.

Erre a legjobb példa az 
esővízgyűjtő edényekre meghir-
detett pályázat. Mintegy kétszáz 
jelentkezőre számítottak, amihez 
képest 1044-en pályáztak, de végül 
mindenki megkapta az edényt. 

– Hasonló a helyzet a komposz-
tálóládákkal. Korábban mintegy 
kétszázan pályáztak, idén viszont 
már több mint hétszázan, de ebben 
az esetben sem marad senki láda 
nélkül – hangsúlyozta az alpolgár-
mester. 

eleKtroMoS terveK
Folyamatosan telepít az önkor-
mányzat töltőállomást elektromos 
járműveknek a kerületben. Magá-
nak az önkormányzatnak is van 
két elektromos autója, s legutóbb 
a Nemes utca és a Nagykőrösi út 
kereszteződésében készült el egy 
ilyen töltőhely. Elektromos áram 
előállítására alkalmasak azok a 
napelemek is, amelyekre két pályá-
zatot is kiírt idén az önkormányzat. 
Az egyiket a társasházaknak, a 
másikat a családi házban élőknek.

Az önkormányzat tervezi egy 
napelempark létrehozását is, 
amellyel áttételesen az intézmé-
nyei áramszámláit kívánja legalább 
részben ellentételezni. A jövőre 
nézve Dömötör István elmondta, 
hogy szeretnék folytatni ezeket 
a környezetvédelmi akciókat, és 
mindig lesz valamilyen újdonság 
is, mint amilyen idén a népszerű 
esővízgyűjtő tartály volt. Hozzá-
tette: már az is nagy eredmény, ha 
fenntartható módon tudják ezeket 
a pályázatokat továbbvinni. 

Bodzay Zoltán

Az elmúlt években megvalósított jelentős környezetvé-
delmi beruházásokkal büszkélkedhet az önkormányzat, 
s ugyanakkor az évről évre megújított akciók is egyre 
népszerűbbek. 

az erdő maradjOn csaK erdő

Környezetvédelem

A számok tükrében
A Brenner János, a Tünde park kialakítása, szelektív hulladékszige-
tekhez térfigyelő kamerák és elektromos töltőállomások telepítése, a 
polgármesteri hivatal Üllői és Városház utcai épületének napelemmel 
történt ellátása 154 millió forint 

A számok tükrében
A csatornázást követő útfelújításokkal együtt mintegy 68 kilométer út 
és 101 kilométer járda épült vagy újul meg 6362 millió forint 
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Az egészségügyben a korábbi idő-
szakok lemaradásának behozására 
törekszik az önkormányzat infra-
strukturális fejlesztésekkel, folya-
matosan forrást keresve ezekhez a 
beruházásokhoz. Ezen túlmenően 
igyekszik olyan szakellátásokat is 
nyújtani, amelyekre nem kapható 
OEP-finanszírozás. Rendszeresen 
ingyenes szűrőprogramokat szer-
veznek a helyi lakosság számára, 
megteremtették a mammográfiai 
szűrés lehetőségét a kerületben, 
így azért nem kell távolabbi helyek-
re utazni, illetve más centrumokat 
felkeresni. Az ingyenes szűrőprog-
ramokat igyekeznek kiterjeszteni 
a cukorbetegekre is, ami új elem 
lehet az önkormányzat támogatá-
sai között.

neM vártAK vele
A kerület egészségügyi fejlesztésé-
ben történtekről szólva Dömötör 
István hangsúlyozta, hogy döntő 
részüket saját forrásból valósította 
meg az önkormányzat. Az egész-
ségügyért is felelős alpolgármester 
elmondta, hogy nem vártak csupán 
arra, hogy legyen valamilyen fővá-
rosi vagy kormányzati támogatás a 
helyi egészségügy jobbá tételéhez, 
hanem elébe mentek ennek.

– Láttuk, hogy hol vannak prob-
lémák, tisztában voltunk az egyes 

helyeken tapasztalható égető 
szükségletekkel, amelyeket meg-
próbáltunk saját erőből kielégíteni 
– mondta Dömötör István. 

Ha csak az elmúlt öt évet néz-
zük, műszaki beruházásokra saját 
erőből mintegy 250 millió forintot 
költött a kerület az egészség-
ügyben. Az épületek felújításán 
túl több mint 150 millió forintot 
fordítottak eszközbeszerzésre a 
digitális röntgentől a mammo-
gráfiai szűrőberendezésen át a 
panorámaröntgenig. Most újítják 
fel a laboratóriumot a Zsebők Zol-
tán Szakrendelőben, ami szintén 
mintegy 200 milliós beruházás, ám 
ebben van kormányzati forrás is. 

intézMényfelÚJítáSoK
Megújultak a lőrinci szakrendelő 
különféle osztályai, köztük a gaszt-
roenterológia, a röntgendiagnosz-
tika és a fogorvosi részleg. Ezeknek 
az osztályoknak a színvonala 
felveszi a versenyt nyugat-európai 
intézményekével is. 

– Szintén felújítottuk az orvosi 
rendelőket a Béke téren, a Vajk 
utcában, és még számos olyan 
fejlesztés történt, amely a kerület 
teljes egészségügyi ellátását 
érinti. Ennek híre ment, ezért 
a környező településekről is 
sokan jönnek ide, ami időnként 

zsúfoltságot okoz, de a szabad 
orvosválasztás jogát nem lehet 
korlátozni.

Sikeresnek mondható az önkor-
mányzatnak az a kezdeményezése, 
amelynek jegyében defibrillátort 
telepítettek immár valamennyi 
háziorvosi rendelőbe. A program 
ezzel nem ért véget, mert a három 
közösségi házban most szeptem-
berben helyeznek el újraélesztő 
készüléket.

épÜl A rendelő 
Mint azt Dömötör István elmond-
ta, a háziorvosok munkájához 
is igyekeznek folyamatosan 
segítséget nyújtani – az igények 
felmérését követően az önkor-
mányzat pénzügyi lehetőségeihez 
mérten. A háziorvosi praxisok 
támogatásának kidolgozása 
folyamatban van. 

A pestszentimrei gyermekorvosi 
rendelő építése a nyáron elkezdő-
dött. Az önkormányzat ebben az 
esetben a terület visszavásárlásá-
val járult hozzá a beruházáshoz, és 

az állam által nyújtott 350 millió 
forintos támogatással kezdett hoz-
zá a kivitelezéshez. Az összköltség 
azonban ennél jóval több lesz 
majd, amihez – a berendezések 
vásárlásával együtt – szintén az 
önkormányzat adja a forrást. 

több funKcióvAl
A lényegében már 2010 előtt 
elkezdődött projekt különbö-
ző megoldási változtatásokon 
keresztül jutott el a jelenlegi 
szakaszába. Azt, hogy a rendelő 
környékén megvalósulhasson egy 
közösségitér-funkció, a Fővárosi 
Önkormányzat Tér_Köz pályázata 
teszi lehetővé. 

A várhatóan a jövő év végére 
elkészülő egészségügyi intézmény 
– ami több egy gyermekorvosi 
rendelőnél – komplex szolgáltatá-
sokat tud majd nyújtani az imrei 
családoknak. Pestszentimre ezzel a 
beruházással nemcsak gyermekor-
vosi és fogorvosi rendelőt, valamint 
védőnői helyszínt, hanem új vá-
rosközpontot is kap. A meglévő és 
az új rendelő között egy központi 
találkozóhely, egy agora jön létre, 
amely szombatonként a piacnak is 
helyet ad. 

Bodzay Zoltán

Amennyire lehetősége volt rá, az önkormányzat saját forrásból fejlesztette az elmúlt 
években a kerületi egészségügyi intézményeket, de emellett rendszeresen indult 
pályázatokon is.

híre van a jó elláTásnaK

Egészségügy

Megszépült és modernebb lett többek 
között a kerület egyik kapuja, a Margó 
Tivadar és a Méta utca találkozásánál 
lévő körforgalom. Miután a közle-
kedési csomópont karbantartását 
átvállalta a fővárostól a XVIII. kerület, 
2016-ban az önkormányzat városüze-
meltető cége alaposan megszépítette, 
és egyúttal korszerűsítette a körforga-
lom közepén lévő zöld szigetet.

KörforgAlMAK
Lévai István Zoltán elmondta, hogy 
az önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy milyen benyomások érik először 
a kerületbe érkezőket, és ehhez a 
koncepcióhoz szinte kínálta magát a 
belépési pontnak számító körforgalom 
felújítása. Az alpolgármester hozzátet-
te, hogy nem egyszerűen a csomópont 
közepén lévő növényzet felfrissítéséről 
volt szó, hanem a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. mind a külalak-
jában, mind technikailag megújította a 
belső szigetet.  Régóta okozott gondot 
a Baross utca és a Margó Tivadar utca 
kereszteződését jellemző közlekedési 
helyzet. Ez a kereszteződés a jellegéből 
adódóan egy nehezen átlátható nagy 
forgalmú csomópont volt, ahol igen 
gyakran történt baleset. A körforgal-
mat 2015 végén vehették használatba 
a közlekedők, s a balesetek azóta 
gyakorlatilag megszűntek. 

elégedetteK
A kör alakú Gilice tér forgalmi rendjét 
nem ismerő autósok a múltban sokszor 
automatikusan körforgalomnak tekin-

tették azt, ezért súlyos balesetek történ-
tek. A BKK 2015 nyarán kísérletként 
alakította ki a csomópont mai jellegét, 
amely hasonlít a körforgalomhoz.

– A Gilice téri forgalmi rend ész-
szerűsítése bevált. Sokkal kevesebb 
a baleset, a Cziffra György és a Petőfi 
utcában megszűnt a torlódás. Az itt 
élő emberek és a kerületben lakók 
egyaránt elégedettek – emelte ki a 
terület önkormányzati képviselője, 
Tóth Kálmán.

KeréKpárutAK
A kerékpárutak létesítése azért is ne-
héz, mert a kerület főbb útvonalainak 
jó részét – ahol a biciklisek számára ki 
lehet alakítani biztonságos szakaszo-

kat – a Fővárosi Önkormányzat kezeli, 
így nélküle nem lehet fejleszteni. A 
kerékpározási szokásokról az önkor-
mányzat 2015-ben kérdőíven kérte ki 
a lakosság véleményét, hogy a valós 
igényeket tudja képviselni a főváros 
és a Pilisi Parkerdő Zrt. előtt.

– A kerékpározásnak nagy hagyo-
mánya van a kertvárosi területe-
ken. Lőrincen és Imrén is szívesen 
közlekednek az emberek biciklivel. 
A helyi közlekedésen túl az is fontos, 
hogy könnyebben és biztonságosan 
lehessen eljutni más kerületekbe vagy 
akár a belvárosba is – mondta Lévai 
István Zoltán.

Az alpolgármester hozzátette: 
azoknak, akik szeretnek biciklizni, és 
akarják a kerékpárutakat, meg kell 

érteniük, hogy a kerékpárút-létesí-
tés nem csak kerületi feladat, ezért 
egyik napról a másikra nem lehet 
megvalósítani. Az önkormányzat saját 
pénzügyi ereje kevés, de az igények 
ismeretében lehet pályázni fővárosi 
vagy európai uniós forrásokra. 

p+r pArKoló
Ugyancsak a kerület közlekedését 
javítja majd a pestszentimrei vasútál-
lomásnál a P+R parkoló megépítése. 
Az alpolgármester tájékoztatása sze-
rint ehhez a vasútállomás körüli telek 
tulajdonosával, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel és kezelőjével, a 
MÁV-val is meg kellett egyezni, ami az 
utóbbi hónapokban meg is történt. A 
munkaterület átadásával szeptember-
ben elkezdődik a projekt kivitelezése, 
amelynek keretében 130 parkolóhe-
lyet alakítanak ki, megújulnak a köz-
lekedési és a zöldfelületek, valamint 
a közvilágítás is a Nemes utca és a 
Nagykőrösi út kereszteződésétől a 
Tüzép-telepig a vasúti sínek mentén.

A kivitelezés első üteme várhatóan 
2020 tavaszán fejeződik be, míg a 
teljes projekt vége 2020 nyarának 
végére várható.

KreSz-pArK
A régi lőrinci piac elhagyott asz-
faltos parkolója hamarosan újabb 
közlekedőkkel népesül be, akik 
azonban kisautókkal, kismotorokkal 
és bringákkal érkeznek majd. Az 
önkormányzat a jövő közlekedőinek 
a tudását alapozza meg a Teleki utca 
mentén lévő közterületen megépülő 
KRESZ-parkkal.

Mini KRESZ-park ugyan van már a 
kerület több óvodájában is, de olyan 
nagy méretű és a kerület valamennyi 
gyereke számára hozzáférhető, mint 
amilyet a Piac téren adnak át szep-
tember 23-án, eddig még nem volt. A 
létesítmény kivitelezője a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

A KRESZ-park, amelynek felülete 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
legjellemzőbb útjait, tereit, közle-
kedési csomópontjait ábrázolja, az 
óvodásoknak és kisiskolásoknak 
készül, akik játékos körülmények 
között tanulhatják meg itt az alapvető 
közlekedési szabályokat. 

Bodzay Zoltán

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén az elmúlt években több fontos fejlesztés is érintette a közlekedést. Ezeket mára már 
annyira megszoktuk, hogy nem is nagyon emlékszünk a korábbi állapotokra.

Kevesebb baleseT, 
bizTOnságOsabb KözleKedés

Közlekedés 

A számok tükrében
A Margó Tivadar–Baross utcai körforgalom, a pestszentimrei vasútál-
lomásnál P+R parkoló megépítése, parkolóbővítések, kerékpárosbarát 
fejlesztések 1097 millió forint

A számok tükrében
A Béke téri házi- és gyermekorvosi rendelő komplex felújítása, a Kondor 
Béla sétányi házi és gyermekorvosi, a Vajk utcai, a Nemes utcai gyermek-
orvosi rendelő korszerűsítése, az új pestszentimrei gyermekorvosi rendelő 
építése, egészségügyi eszközök beszerzése 1241 millió forint



22 23VÁROSKÉP    Fejlesztési különszám    2019. szeptember    varoskep@bp18.hu VÁROSKÉP    Fejlesztési különszám    2019. szeptember    varoskep@bp18.hu 

– Egészében önkormányzati pro-
jekt, így a Városgazda18 a kivitele-
zője a régi lőrinci piac helyén épülő 
KRESZ-parknak – említette az 
aktuális feladatok egyikét Banyár 
László, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Az önkormányzat városüzemel-
tetési cégeként számos területért 
felel a Városgazda: az intézmények, 
sportlétesítmények karbantartá-
sáért, az önkormányzati tulajdonú 
zöldfelületek és közterületek gon-
dozásáért, a csapadékvíz-elvezetési 
problémák megoldásáért, hogy 
csak néhányat említsünk.

duplA nyereSég
– Tesszük a dolgunkat – mondta 
Banyár László. – A zöldfelületek 
gondozásával kapcsolatban érde-
mes tudni, hogy saját kertészetünk 
van, innen származik az az évente 
növekvő mennyiségű növény, ame-
lyet kiültetnek a kerületi zöldterü-
letekre. Az öntözést locsolórend-
szerek kiépítésével oldjuk meg, és 
törekszünk arra, hogy minél több 

fúrt kutat működtessünk, ami gaz-
daságosabb és környezetbarátabb 
is. Ezen a területen a következő 
lépés az lesz, hogy megoldjuk a 
csapadékvíz gyűjtését és újrahasz-
nosítását, amivel a kerületben 
élők duplán nyernek: a víz nem 
az utcákra kerül, és a felhaszná-
lása csökkenti az önkormányzat 
kiadásait. 

neM dolguK, de teSziK
Nagyon hosszan lehetne sorol-
ni a Városgazda Zrt. gondosan 
ellátott kötelező feladatait a járdák 
javításától a földutak aszfaltozásán 
át a játszóterek, fitneszparkok kar-
bantartásáig – hogy csak néhányat 
ragadjunk ki –, ám a cég szakem-
berei emellett más területeken is 
dolgoznak.

– Sok olyan feladat van, amelyet 
nem nekünk kellene ellátnunk, de 
ha mi nem tennénk, nem volna 
gazdájuk – mondta a vezérigazga-
tó. – Mi takarítjuk és gondozzuk a 
MÁV tulajdonában lévő területeket 
a vasútvonalak mellett, télen saját 

gépekkel készülünk fel a hóelta-
karításra, sőt a helyi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésében is 
részt vállalunk, például körforga-
lom építésével, útgondozással, 
forgalomcsillapítók telepítésével. 
Természetesen mindig egyeztetünk 
és együttműködünk az adott terü-
let gazdájával, tulajdonosával. 

feJleSztéSeK gAzdáJA
A Városgazda a szakértelmének 
köszönhetően részt vesz olyan fon-
tos projektekben is, amelyekben a 
kerületi önkormányzat a Fővárosi 
Önkormányzattal, a kormánnyal 
vagy az Európai Unióval működik 
együtt. 
– 2010 után az első komoly 
feladataink közé tartozott, hogy 
projektmenedzserként vettünk 
részt a Pestszentimre-városköz-
pont megújítását célzó program-
ban – idézte fel Banyár László. 
– Nagy munka volt az is, amikor a 
kerület egészét érintő csatornázási 
munkák után elvégeztük a telken 
belüli rákötéseket, illetve sok 

helyen a megbontott útfelületek 
teljes helyreállítását is.

Az olyan fejlesztéseknél, ame-
lyeknél közbeszerzésen nyertes 
külső vállalkozó a kivitelező, 
minden esetben a Városgazda18 
készíti elő a területet, emellett 
sok esetben a cég maga is végez 
az adott fejlesztéshez kapcsolódó 
munkálatokat. 

A saját projektek közül pedig 
elég csak a Bókay-kerti fejlesztése-
ket említeni, ha meg akarjuk érteni, 
milyen sokrétű munkát végez a 
kerület cége, a Városgazda Zrt.

– A Bókay-kertet folyamatosan 
fejlesztjük. Világítást kapott a futó-
kör, elkészült a BMX-pálya, a csa-
padékvíz felgyülemlése ellen belső 
csatornázást valósítottunk meg, 
megoldottuk, hogy a színpadok 
hangosítása ne zavarja a környéken 
élőket, és hamarosan egy évente 
tíz hónapon át működő állandó 
jégcsarnok is épül a kertben. 

Lévai István Zoltán a területért 
felelős alpolgármesterként mind-
ehhez ezt tette hozzá:

– A Városgazda18 a kerület 
fejlődésének a motorja. 2010 után 
az önkormányzat racionalizálta az 
áttekinthetetlen szerkezetű céget, 
mára egy jól irányított, precízen 
működő vállalat jött létre, amely 
nemcsak hogy megbízhatóan 
látja el a kötelező feladatait, de a 
fejlődést hozó nagy projektekben is 
szakértő partner. Büszkék lehetünk 
a Városgazda eredményeire.

Kerékgyártó György

Minden különösebb hírverés nélkül végzi a feladatát a Városgazda XVIII. kerület Non-
profit Zrt. Az önkormányzat városüzemeltetési cége, amellett hogy számos fenntartói 
feladatot lát el, partnerként vagy projektvezetőként részt vesz helyi fejlesztésekben 
is, így az a sok-sok változás, ami a kerületben történt 2010 óta, a cég munkájának is 
eredménye.

a fejlődés mOTOrja 
Városgazda18

Az önkormányzat közreműködésé-
vel megvalósított projektek mellett 
számos olyan magánberuházás 
történt az elmúlt években, ame-
lyeket „csak” ösztönzött a kerület 
vezetése. Többek között számos 
teniszpálya és egy baseballközpont 
jött létre ilyen módon.

Az 5 milliárd forint tehát nem is 
fejezi ki a sportfejlesztések teljes 
összegét. Természetesen egyedül 
minderre nem lett volna képes 
a kerület. Már az első pillanat-
ban arra törekedtek Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre vezetői, 
hogy a közösség érdekeit szolgáló 
ötleteket felkarolják, és saját 
forrásból vagy más – kormányzati, 
európai uniós, szövetségi és tao 
– pénzek bevonásával fejlesszék 
a városrészt. Ellenzéki képvise-
lő felvetésére épült az első téli 
jégpálya, ám nem az a lényeg, hogy 
kitől érkezik egy ötlet, ha az jó, ha 
a helyiek életkörülményeit javítja. 
Miként az évről évre több embert 

megmozgató Tour de Bókay ötlete 
is másoktól származott, ám mára a 
főváros egyik jelentős tömegsport-
rendezvényévé vált.

Az átgondolt, tudatos fejlesz-
tést mutatja, hogy a beruházások 
három jól körülhatárolható kört 
fognak össze. Az első az, hogy a 
gyermekekkel kell megszerettetni 
a mozgást, bennük kialakítani a 
sportolás iránti igényt, ezért az 
óvodákban, az iskolákban szük-
séges megfelelő körülményeket 
kialakítani. Ennek jegyében tor-
natermek, tornaszobák épültek, 
újultak meg, sportudvarok jöttek 
létre, amiben a Magyar Labda-
rúgó Szövetségnek, a Magyar 
Kézilabda Szövetségnek és a 
Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségének a programjai fon-
tos szerepet játszottak. Máshol a 
HungaroControl vagy a Budapest 
Airport részvételével lehetett a 
megvalósításhoz szükséges pénzt 
előteremteni.

A rendszeresen sportolni vágyó 
fiataloknak és felnőtteknek olyan 
létesítményeket kell biztosítani, 
amelyek a korszerű körülmények-
kel is ösztönöznek a testmoz-
gásra. Ez érhető tetten a kerületi 
sportközpontok folyamatos, 
tervszerű fejlesztésében, amely-
ben nélkülözhetetlen szerepet 
játszik a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia. A sportegyesület 
ugyanis a szakosztályai révén 
jelentős tao-pénzek bevonását 
teszi lehetővé.

A harmadik kör a közterületi 
szabadidősportot öleli fel. A cél 
egyértelmű: minél közelebb vinni 
a családokhoz a bármikor elérhető 

létesítményeket. A futópályák, fit-
neszeszközök, grundok állandóan 
nyitva állnak, és a könnyű elérhe-
tőség önmagában is közösségszer-
vező. Családok, baráti társaságok, 
szomszédok mozoghatnak együtt 
anélkül, hogy alkalmazkodniuk 
kellene a sportlétesítmények egyéb 
programjaihoz.

A folyamat a BUD Aréna vagy 
a Bókay-kertbe tervezett állandó 
jégcsarnok felépülésével sem 
állhat le. Gondozni, „karbantar-
tani” kell a meglévő sportágakat 
és a változó igényekhez alkal-
mazkodva újakat is meghonosí-
tani. Ötleteinkkel valamennyien 
hozzájárulhatunk környezetünk 
alakításához, mert ahogy a játszó-
terek fejlesztésekor, a kerékpáru-
tak kialakításakor, úgy a grundok, 
futókörök, fitneszparkok hely-
színeire is várják a javaslatokat 
az önkormányzat vezetői. Együtt 
sportolni is nagyobb öröm! 

Sütő-Nagy Zsolt

Még egy évtized sem telt el azóta, hogy a „sportos kerület” megvalósítása érdekében 
fejlesztésekbe kezdett az önkormányzat, és napjainkig már több mint száz beruhá-
zás zárult le, vagy éppen zajlik jelenleg is. Ennek eredményeként összefogással 5,8 
milliárd forintból ölthettek testet a sportolást elősegítő projektek. Mostani összeállítá-
sunkban az oktatási intézményekben megvalósított fejlesztéseket külön számítottuk, 
ám ezek nélkül is közel 5 milliárdból fejlődnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre sportlé-
tesítményei. 

Sport

A számok tükrében
A PSK-pálya, a Deák Bamba és a Gerely utcai sporttelep, a Vilmos Endre 
Sportcentrum, a Bókay-kert fejlesztése, ovifociprogram, iskolai mű-
füves sportpályák kialakítása, öltözők építése, a Lőrinci Sportcsarnok 
átalakítása, multifunkcionális sportpályák, fitneszparkok, futókörök 
építése 4559 millió forint

sPOrTTal az egészségérT
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Programajánló

HELYSZÍN: 1183 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR

FŐVÉDNÖK: UghyAttila, polgármester
VÉDNÖK: Galgóczy Zoltán, alpolgármester

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KUTYA SZÉPSÉGVERSENY • KUTYABEMUTATÓ
CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK

HAGYOMÁNYOS SZÜRETI VETÉLKEDŐK
VIDÁMPARK • KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

NÉPI JÁTÉKOK • TÁNCOS BEMUTATÓK
ESTI KIADÁS ZENEKAR

2019. SZEPTEMBER 28-29.

Horvá
th Ta

más

kárpátia


