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CsendeseBB rePtér

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 
a XViii. kerület egyik legjelentősebb 
szomszédja. Fontosságát mindenki el-
ismeri, ám a légi forgalommal járó zaj 
miatt számos kritika is megfogalma-
zódik. szarvas gáborral, a Budapest 
airport igazgatójával az elmúlt idő-
szakban végrehajtott fejlesztésekről, 
a változásokról és a várható további 
lépésekről beszélgettünk.

nyári mUnKA

A nyár folyamán számos kerületi intéz-
ményben végeztek felújítási munkákat. 
a Városgazda XViii. kerület nonprofit 
zrt. magas-, illetve mélyépítő részlege 
és kertészete számára is bőven 
akadt feladat. a legnagyobb kihívást 
a Bókay Árpád Általános iskolában 
végrehajtott átalakítás jelentette. itt 
a gondnoki lakásból lett tanterem, 
szertár és vizesblokk.

meseszéP otthon

Ritkán tapasztalható csúcsforgalom 
volt a szent lászló utcában augusz-
tus 31-én, szombaton, ugyanis ekkor 
avatták a sztehlo gábor evangélikus 
óvodát, amely a Fecskefészek nevet 
is viseli. rekordidő, nyolc hónap alatt 
készült el az új intézmény, amely 
szeptember közepétől várja a kisgyer-
mekeket, akiknek korábban csak egy 
egycsoportos óvodájuk volt.

egy hét A hAvAnnán

Sportrendezvényekkel, ingyenes 
kiállításokkal, családi és gyermekprog-
ramokkal, intézményi nyílt napokkal 
és koncertekkel várnak mindenkit a 
XV. havanna-lakótelepi napokra. a 
programsorozat szeptember 8-án 
a hagyományos havanna bajnoka 
kerületi asztalitenisz-versennyel indul, 
szeptember 15-én pedig Beatrice-
koncerttel és tűzijátékkal zárul.

vezér lehet

Nagy változásokon esett át a nyáron a 
szeptember 7-i bajnoki rajtra készülő 
pler Budapest csapata. sokan tá-
voztak, ám az érkezők között van egy 
olyan játékos, akire – ha bizonyítani is 
tudja a profizmusát – bizton számíthat 
az együttes, a szakvezetés. németh 
tamásról van szó, aki kacskaringós 
pályarajz után került a pestszentlőrinci 
csapathoz. 

8. oldal 16. oldal 17. oldal 18. oldal

kóstoljunk
együtt!
szeptember első napjai-
ban a hagyományoknak 
megfelelően már na-
gyon sokan készülnek a 
kerület legjelentősebb 
kulturális és gasztro-
nómiai eseményére, a 
szeptemberi Kóstolóra. 
A Bókay-kertbe ezúttal 
is grandiózus program-
mal várják az érdeklő-
dőket.  

idén három napig – szep-
tember 6–8. között – áll 
a bál a bókay-kertben. 
tovább színesedik a kóstoló 
versenyprogramja. tavaly 
már grill- és halételekkel is 
lehetett nevezni, most pedig 
újabb kategóriával bővül a 
kínálat: mivel a háromnapos 
fesztiválon kiemelt szerepet 
kap a cseh gasztronómia 
és sörkultúra, valamint a 
cseh művészet, a verseny-
zők cseh egytálételekkel is 
nevezhetnek.
a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. az esemény 
szervezőjeként minden év-
ben állít saját csapatokat.
− a hagyományoknak meg-
felelően valamennyi kategó-
riában indulunk, idén össze-
sen hat csapattal – mondta 
müller gyöngyi, a csapatok 
vezetője. − a döntően a 
vezetőkből álló csapat a hal 
kategóriában a „Vegyes gril-
lezett hal fantáziával” nevű 
fogással próbál  meg idén is 
dobogós helyezést elér-
ni.  a tavalyi első helyezett 
csapatunk „morvai pacsirta” 
fantázianevű cseh egytál-
ételt főz, s ugyanebben a 
kategóriában versenyez 
a műszakis csapatunk a 
cseh csirkemelltokánnyal 
– informált a részletekről a 
szervező.
a kulináris élvezetek előtt 
pénteken délután már 
gesarol- és bikini-koncer-
tet élvezhet a nagyérdemű, 
majd szombaton a tucatnyi 
kulturális programot a cseh 
zene mellett többek között 
zsadon andrea és szolnoki 
tibor, a molnár dixieland, a 
takács tamás blues band 
és somló tamás koncert-
je gazdagítja. a vasárnap 
amolyan szeptemberi 
gyermeknapot hoz, hiszen 
moha bácsi mellett a 100 
Folk celsius koncertje várja 
a családokat.  

Bővebben a 12. és a 20. oldalon

� sok száz kerü-
leti diák számá-
ra ért véget a 

vakáció, és kezdő-
dött meg az iskola. 
nem kis feladat vár 
rájuk, hiszen a nyári 
szünet szabadsá-
gából vissza kell 
rázódniuk az iskolai 
kötelezettségekbe.  

füleP erzséBet   

A köznevelési intézmények je-
lentős hányada 2013. január 
1-jétől állami fenntartásba ke-
rült, munkájukat a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(KIK) irányítja. A megújult 
köznevelési rendszerben az in-
tézményeket addig fenntartó 
önkormányzat működtetővé 
vált, a saját tulajdonát képező 
ingatlanban megvalósuló álla-
mi köznevelési feladatellátáshoz 
kapcsolódó ingó- és ingatlanva-
gyont üzemelteti.

élmény a VÁrBan
– Az önkormányzat a kötelező 
feladatain felül is támogatja az 
iskolák sokrétű munkáját – nyi-
latkozta Kucsák László alpolgár-
mester. – ehhez igyekszik hoz-
zárendelni anyagi forrásokat és 
pályázati lehetőségeket. Az elő-
ző tanévben a gór nagy Mária 
színitanoda az Élő színházi iro-
dalom programsorozat kereté-
ben rendhagyó irodalomórákat 
tartott a kerületi iskolákban. A 
diákok körében nagy sikert ara-
tó program idén is folytatódik. 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közművelődési és sport Köz-
alapítványa pályázatokkal se-
gíti az iskolák oktató-nevelő 
munkáját, közművelődési te-
vékenységét. A múlt tanévben 
a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti gyűjtemény, a 
Budapesti Történeti Múzeum és 
a Közoktatásért közalapítvány 
összefogásával csaknem 700 
diák vehetett részt élménysze-
rű múzeumpedagógiai foglal-
kozásokon a Vármúzeumban.  
Az alpolgármester említést tett 
arról is, hogy az önkormányzat 
a nyáron az intézményekben 
végzett karbantartás mellett 
több iskolában nagyobb felújí-
tást is megvalósított. A Bókay 
iskolában új tantermet és vizes-
blokkot létesítettek, a Kandóban 
a könyvtárat tanteremmé alakí-
tottak át, a könyvtárat másutt 
helyezve el, a gulner iskolában 
öt tantermet felújítottak, a belső 
udvar felőli régi nyílászárókat 
pedig kicserélték.

idén töBB a diÁk 
– ez az első teljes tanév a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ irányításával – mondta 
Hományi Tamás Márton tan-
kerületi igazgató. A Budapest 
XVIII. Tankerülethez tartozó, 
korábban önkormányzati fenn-
tartású 21 iskolában 9591 diák, 
köztük 1104 első osztályos kis-

gyerek kezdte meg a tanulmá-
nyait. Az idén a kerületi isko-
lákban összesen nyolc osztállyal 
indult több, mint az előző tan-
évben. szeptember 2-án így 223 
diákkal több ült az iskolapadba, 
mint tavaly ilyenkor. A helyi ál-
talános iskolában végzett tanu-
lók közül kerületi gimnázium-
ban 132, szakközépiskolában 68 

diák kezdte meg a tanulmányait.
Hományi Tamás Márton né-

hány változásról is beszámolt. 
Az általános iskolákban 16 óráig 
tartanak a kötelező foglalko-
zások. Ugyanakkor a szülő ké-
relmére az igazgató felmentést 
adhat ezalól, hacsak nem egész 
napos iskolaként működik az 
intézmény.

ingyenes 
tankönyVek
Az új tanévtől az 1–8. évfo-
lyamokon, továbbá a nemze-
tiségi és a gyógypedagógiai 
nevelés-oktatásban az állam 
felmenő rendszerben  térítés-
mentesen adja a tankönyve-
ket a diákoknak. ez azt jelenti, 
hogy 2013 szeptemberében az 
első évfolyamosoknak már nem 
kell fizetniük a tankönyvekért. 
Rászorultsági alapon továbbra 
is biztosítja az állam a 2–8. osz-
tályosoknak is az ingyenes tan-
könyvellátást. 

– A kerületünkben összesen 
3079 diák kap ingyenesen tan-
könyvet – tette hozzá a tankerü-
leti igazgató. 

A tanévnyitó ünnepség  
a 4. oldalon

3. oldal

idén is lesz rendhagyó színházi irodalomóra 

BecsengetteK 
az isKoláKBan

isKolAKezdési támogAtás 
– a jegyző által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülők, akik ingyenes étkeztetésben és tankönyvben részesülnek,  gyermekenként 
5800 forint értékben kaptak augusztus végén erzsébet-utalványt, amelyet az 
iskolakezdéshez szükséges ruházat, tanszer és készétel vásárlására használhatnak 
fel – mondta holové zsolt györgy, az önkormányzat humánszolgáltatási irodájának 
vezetőhelyettese. – az önkormányzat a költségvetésében biztosít forrást arra, hogy 
ezen felül is támogatni lehessen az iskolakezdés költségeit egyedül viselni nem tudó 
családokat. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében az iskolakezdéshez 
segélyt lehet igényelni, amely gyermekenként 5–10 ezer forintos támogatást jelent.

Kucsák lászló alpolgármester a kerületi tanévnyitó ünnepségen az oktatás izgalmasabbá tételéről is beszélt
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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.: 296-1400

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
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.

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, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

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 első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mAitz lászló
Fidesz, 06-70-222-0111  
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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KeréKgyártó györgy  

Az Álmos nevet kapta az új 
magyar magán-légitársaság, 
a sólyom Hungarian Airways 
Kft. első repülőgépe. A ván-
dorló magyarokat a Kárpát-
medencéig vezető vezér nevé-
nek felvétele nyilván nem csak 
a nemzeti jellegű céges imázs 
felépítésének kezdete: sejthe-
tően a „légi hon” el-, illetve 
visszafoglalásának szimbólu-
ma is.

Álmos az első
A cég vezetőinek augusztus 
közepi bejelentése szerint az 
első Boeing 737-500-as szep-
tember végén charterrepü-
lésekkel indul, majd a flotta 
újabb lízingelt gépekkel kezd 
felépülni. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a vállalat 
tudatosan próbálja betölteni 
azt az űrt, amely a Malév után 
maradt. erre utal az is, hogy 
az Álmost két volt Malév-piló-
ta hozta haza Londonból. 

De vajon valóban sikerül-e 
pótolni az állami légitársa-
ságot? A XVIII. kerületet sú-
lyosan érintette a cég csőd-

je, hiszen a Malévnak vagy 
a reptérnek dolgozó legtöbb 
szakember itt él, mint ahogy 
kerületi a beszállítói kör tete-
mes része is.

− A sólyom Airways ve-
zérigazgatója hamarosan a 
vendégünk lesz a városházán. 
e tárgyalás után tudok majd 
pontosabbat mondani arról, 
hogy az új légitársaság tervei 
hogyan egyeztethetők össze a 
kerület terveivel, hogyan kap-
csolhatók bele az airLeAD 
programba, és miben tudunk 
együttműködni – mondta 
Ughy Attila polgármester. − 
előzetesen annyit jelenthe-
tek ki, hogy ma már látni: az 
európai repülés liberalizálá-
sa, illetve a nemzeti légitár-
saságoknak juttatott állami 
támogatások letiltása nagyon 
megváltoztatta a szolgáltatás 
minőségét. sok társaság van, 
sok helyre lehet repülni, de 
már nem a régi színvonalon. A 
jól prosperáló arab vállalatok 
még a nagy európai társaságok 
versenyhelyzetét is gyengíteni 
tudják, hiszen ugyanazon az 
áron jobb minőségű szolgál-
tatást tudnak nyújtani. Köz-
ben nagyobb teret nyernek a 

diszkontcégek is, a fapados 
repülés sok ember számára 
elérhető. De nem szabad elfe-
lejtkezni arról, hogy a főváros-
unk kiemelkedő cél az üzleti 
turizmusban, amely másfajta 
szolgáltatási minőséget vár el. 
Márpedig ha Budapest az ilyen 
színvonalat nyújtó társaságok-
kal csak bonyolult módon, át-
szállásokkal, kerülőkkel érhető 
el, az nem tesz jót a városnak. 
A sólyom ezen próbál változ-
tatni, és ezért biztosan helye 
van a nagyok között.

Jöhetnek 
a régiek
Reménnyel tekint a sólyom 
indulására a repülőteret üze-
meltető Budapest Airport is, 
amelynek képviselője szerint 
ez kedvezően hathat a munka-
helyteremtésre is.

− A Budapest Airport nyil-
vánvalóan üdvözöl minden 
olyan kezdeményezést, ame-
lyik újabb utasokat, újabb já-
ratokat jelent a Liszt Ferenc 
repülőtérnek. ez egyben új 
munkahelyek létrejöttét is 
magával vonzza. A sólyom 
Hungarian Airways vezérigaz-
gatója, Vágó József úr már az 
első gép érkezésekor jelezte: a 
megszűnt Malév szakembere-
ire is számítanak a jövőben, 
saját felelősségüknek is érzik 
a magyar polgári légi közleke-
dés fellendítését – mondta el a 
Városképnek Hardy Mihály, a 
Budapest Airport kommuni-
kációs igazgatója.

Mindezt a sólyom képvi-
selője megerősítette. szavaiból 
kiderült, hogy a vállalat ter-
vezi a tapasztalt szakemberek 
alkalmazását.

− A sólyom Hungarian 
Airways mindenképpen szá-
mít a Malév egykori szak-
embereire is, mint ahogy az 
első repülőgépet valóban két 
egykori maléves pilóta hozta 
haza. A sólyom holding létre-
hozott továbbá egy minősített 
beszállítói adatbázist, amelybe 
nagy számban várjuk a légi 
közlekedéssel kapcsolatos vál-
lalkozások jelentkezését. ezen-
kívül a társaság augusztus 
15-vel lezárta az első körben 
meghirdetett állásokra történő 
jelentkezést. ezáltal összesen 
32 munkakörben több száz 
munkavállalónak biztosítunk 
majd munkalehetőséget, be-
leértve a légiutas-kísérőket és 
a pilótákat, akik közül sokan 
élnek jelenleg is a XVIII. ke-
rületben – tájékoztatott Hévizi 
Tamás, az új cég kommuniká-
ciós igazgatója.

„A sólyom 
Airways több száz 
munkavállalónak 
biztosít majd 
munkalehetőséget, 
beleértve a légiutas-
kísérőket és a 
pilótákat, akik 
közül sokan élnek 
jelenleg is a Xviii. 
kerületben.” 



Felszállt 
az első sólyom
Miért jó az itt élőknek egy új hazai repülős cég?

�nem véletlenül kísérte komoly figyelem a só-
lyom airways első, londoni járatának érkezését: 
az új légitársaság ugyan magánvállalkozás, a 

közvélemény bizonyos értelemben mégis a tavaly 
bedőlt állami óriás, a malév utódjának tekinti. Vajon 
jól járhat-e vele a légiiparhoz ezer szállal kötődő 
XViii. kerület is?

a sólyomnál a megszűnt malév szakembereire is számítanak
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� a liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtér a XViii. kerület egyik 
legjelentősebb szomszédja. 

Fontosságát mindenki elismeri, ám a 
légi forgalommal járó zaj miatt számos 
kritika is megfogalmazódik. szarvas 
gáborral, a Budapest airport közös-
ségi kapcsolatokért, környezetvédele-
mért és működésbiztonságért felelős 
igazgatójával az elmúlt időszakban 
végrehajtott fejlesztésekről, a változá-
sokról és a várható további lépésekről 
beszélgettünk.

városKéP     

A környék egyik legnagyobb munkaadója és gaz-
dasági motorja a repteret üzemeltető Budapest 
Airport, amely kiemelt partnere a helyi önkor-
mányzatnak. A kapcsolat nem volt mindig fel-
hőtlen, de a jelenlegi önkormányzat több európai 
uniós projektben is közösen vesz részt a céggel. 

Folyamatos pÁrBeszéd
– Minek köszönhető a változás?

− A repülőtér számottevő részének otthont 
adó kerület és az üzemeltető viszonya mindig is 
példaértékű volt, amit az említett közös fellépése-
ken túl korábbi megállapodások, közös akciók is 
bizonyítanak. együttműködésünk legfontosabb 
elemének én azonban a rendszeres és folyamatos 
párbeszédet tartom, amely már hagyományos. 

− Én azonban emlékszem vitákra is a kerület 
és a Budapest Airport között…

− Minden családban vannak viták, de az 
még nem jelent rossz viszonyt. ezért említettem 
a rendszeres és folyamatos párbeszédet, mert en-
nek révén lehetett megoldásokat találni. A korábbi 
városvezetéssel is jó munkakapcsolatban voltunk, 
majd a választásokat követően Ughy Attila polgár-
mestert Jost Lammers vezérigazgatóval közösen 
felkerestük, hogy áttekintsük közös ügyeinket, 
valamint megszabjuk a jövőbeli együttműkö-
dés irányait. Azóta rendszeresen találkoznak és 
egyeztetnek egymással, szakértői szinten pedig 
napi szintű a kapcsolattartás.

közös programok
– Milyen eredménye van a folyamatos kapcsolat-
tartásnak?

− A környezetvédelmi, adóügyi vagy akár 
kulturális kérdéseken át egészen a közösségi 
rendezvényekig szinte minden napra jut valami 
megbeszélnivaló. Külön kiemelem az úthálózat 
fejlesztésével kapcsolatban megkezdett közös ér-
dekérvényesítő tevékenységet, valamint a nem-
zetközi projektek kapcsán végzett közös munkát. 
Az egyik ilyen az airLeD program. Hamarosan 
tovább bővülhet a kör, hiszen a norvég Alap által 
támogatott nagyszabású gazdaságfejlesztési prog-
ramra szakmai partnerként együtt fogunk pályáz-
ni az önkormányzattal.

− Gondolom, akadtak vitás kérdések, amelye-
ket rendezni kellett.

− Polgármester úr részletesen vázolta az érin-
tett lakossági csoportok problémáit, és kérte, hogy 
kiemelten kezeljük a kerületet érintő kérdéseket. 
ezt méltányoltuk, hiszen magunk is a környezet-
tudatos üzemeltetés hívei vagyunk. A kormány 
által kidolgozott légügyi stratégiának megfelelően 
támogatjuk a vonatkozó szabályozás felülvizsgá-
latát és módosítását. ellenben kifejezetten visz-
szautasítjuk, hogy a Budapest Airport bármilyen 
jogsértést is elkövetne. 

a repülés zaJJal JÁr
− A lakosok mégis panaszkodnak. Ön szerint en-
nek mi az oka?

− A légiközlekedési zaj és általában a zajterhe-
lés rendkívül komplex és szubjektív alapú problé-
ma. nem vagyunk egyformák, van, akit egyálta-
lán nem zavar a zaj, van, aki a legkisebb neszre is 
érzékeny. Mi azt valljuk, hogy a jogszabályi meg-
felelésen túl önkéntesen is foglalkoznunk kell a 
problémával.  

− Milyen konkrét kezdeményezéseik voltak? 
− A Budapest Airport 2006-ban indította el 

zajvédelmi stratégiáját, amit követően 2007. feb-
ruár 28-án benyújtotta 21 javaslatból álló zajvé-
delmi programját az nKH Légügyi Hivatalához. 
A program javaslatot tett a légtér szerkezetének 
módosítására, a repülési eljárások rendszerének 
megváltoztatására, új szabályok életbeléptetésére 
az éjszakai repülésben, valamint általában a re-
pülőtér csöndesebb üzemeltetésére. A javaslatok 
nyomán végrehajtott intézkedések önmagukban is 
jelentős mértékben javítottak az érintett lakossági 
csoportok életminőségén, de emellett százmilliós 
nagyságrendű beruházásokat is végrehajtottunk.

– A repülőtér kerítésén belül vagy azon kívül 
valósulnak meg ezek a fejlesztések?

− Mindkettőre tudok példát mondani. A 
XVIII. kerületi erzsébet-Bélatelep és szemeretelep 

bevonásával tavaly sikerült befejeznünk a nagy-
szabású zajszigetelési programot, amelynek során 
a környező településeken csaknem négyszáz in-
gatlant láttunk el passzív akusztikai védelemmel. 
A program kivitelezésével megbízott két cég a 
hálószobák ablakain végzett zajszigetelést, vala-
mint szellőztető berendezést helyezett el annak 
érdekében, hogy nyáron csukott ablakok mellett is 
lehetséges legyen a friss levegő áramlása és nem 
utolsósorban a pihenés. A kerítésen belüli fej-
lesztésre kiváló példa a nemrégiben átadott kor-
szerű hajtóműpróbázó, amelyet a nehéz pénzügyi 
helyzet ellenére valósítottunk meg, ígéretünknek 
megfelelően. 

− Milyen eredménnyel járt a zajszigetelés, és 
kerületünkben miért pont a Szemeretelepre és Er-
zsébet-Bélatelepre esett a választásuk?

− A beruházás által érintett területek pontos 
meghatározását a repülőtér a vonatkozó zajvédel-

mi jogszabályok alapján végezte. A program elin-
dításával egyébként azért teljesített önkéntes vál-
lalást a Budapest Airport, mert ezt csak a zajgátló 
védőövezetek kijelölése után kellett volna megva-
lósítanunk. A kijelölési eljárás azonban nagyon 
elhúzódó folyamat, ezért nem kívántuk megvárni 
a végét. A zajszigetelésre olyan lakók jelentkezhet-
tek, akiknél a jövőben várható légi forgalom alap-
ján az átlagos nappali zajterhelés meghaladhatja 
a 65 decibelt, vagy az átlagos éjszakai zajterhelés 
túllépi az 55-ös értéket. A beruházás segítségével 
összesen 40-42 decibeles zajcsökkentés érhető el.

− A júniusban átadott hajtóműpróbázó hely 
nem fog újabb problémákat felvetni?

− A légi járművek karbantartása során a haj-
tóműveket részleges vagy maximális teljesítmé-
nyen rövid ideig működtetni kell a földön. Idén 
olyan csúcstechnológiájú bázist alakítottunk ki, 
amelynek segítségével, zajvédő és zajelnyelő fa-

lak alkalmazásával, számottevően csökkenthető 
a tesztelések során keletkező zaj. A létesítmény 
ünnepélyes felavatásakor a berendezés tesztelését 
is elvégeztük, ami azt jelentette, hogy egy Boeing 
737-300-as hajtóműveit működtettük csaknem 
100 százalékos fordulatszámon. Az érintett tele-
pülésrészek önkormányzati képviselői a repülőtér 
kerítésén kívülről kísérték figyelemmel a próbá-
zást, és semmilyen zajt nem tapasztaltak.

a lÁtszat néha csal
− Az érintett lakosok a zaj mellett amiatt is pa-
naszkodnak, hogy a repülőgépek sokszor túl ala-
csonyan repülnek, és a légörvény miatt leesnek a 
házak cserepei. 

− Tény, hogy a gépek szárnyfelületei által kel-
tett turbulencia nagyon ritkán, de okozhat káro-
kat. A leggyakrabban a szakszerűtlenül elhelyezett 
vagy elöregedett cserepek csúsznak el és esnek le. 
Amennyiben értesítenek bennünket egy ilyen 
esetről, amilyen gyorsan csak lehet, kivizsgáljuk, 
mi történhetett, és ha valószínűsíthető, hogy a 
kárt légi jármű okozta, akkor saját költségen el-
végezzük a helyreállítást. Valóban sokszor halljuk 
az érintett lakóktól, hogy szinte integetni lehet a 
pilótáknak, olyan alacsonyan repülnek a gépek a 
fejük fölött. A HungaroControl, vagyis a légi irá-
nyításért felelős szervezet adatai alapján pontosan 
tudható, hogy ezek az erzsébet-Bélatelep fölött 
közlekedő repülőgépek több száz méter magasan 
repülnek, vagyis semmilyen veszélyt nem jelente-
nek az útvonalak alatt élőkre. A légi közlekedést 
nagyon szigorú előírások szabályozzák, ennek is 
köszönhető, hogy a repülés a közlekedés legbiz-
tonságosabb formája.

megúJulhat 
a gyorsForgalmi
− Talán a lakosság is rugalmasabb volna, ameny-
nyiben a repülőtér anyagi értelemben is közvetle-
nül segítené a kerület mindennapjait.

− A Budapest Airport a kerület legnagyobb 
adófizetője, az iparűzési-, telek- és építményadó-
befizetéseink értéke több százmillió forint évente. 
ezen túlmenően 2004 és 2007 között összesen 60 
millió forinttal támogattuk a PLeR kézilabdacsa-
patát, 2009-től 2012-ig évi 15 milliós értékű ala-
pítványi támogatásokat teljesítettünk, faültetési 
programokat és egyéb közösségi kezdeményezé-
seket finanszíroztunk, és még sorolhatnám. 2011 
óta az igényeknek megfelelően kidolgoztunk egy 
új, átfogó támogatási politikát is. sajnos a Malév 
csődje és a tavaly életbe lépő telekadó-szabályozás 
átírta a számításainkat. Bízom abban, hogy foly-
tatódhat a jó együttműködés a kerület és a Buda-
pest Airport között, de a jelenlegi nagyon nehéz 
helyzetben szükségszerű volt az üzleti tervünk 
felülvizsgálása és súlyos megszorító intézkedések 
bevezetése.

− Mekkora érvágást jelentett a Malév csődje? 
− A csőd másnapján a forgalom 40 százalé-

kától azonnal elestünk, és búcsút mondhattunk a 
teljes átszállóforgalomnak, amely évi másfél millió 
utast jelentett. A forgalom azonban csak egy sze-
lete a tortának. sajnos nagymértékben csökkentek 
a bérleti díjból befolyó bevételeink is. A piac vi-
szonylag gyorsan reagált a megváltozott helyzetre, 
így ezen a nyáron 35 légitársasággal már több mint 
80 célállomás volt elérhető Budapestről. Idén a mi 
társaságunk rendezhette meg a Routes europe el-
nevezésű nagyszabású járatfejlesztési konferenci-
át, amely a szakma legnagyobb éves eseménye. ez 
akkora eredmény, mintha egy futball eb-t sikerült 
volna rendezni a magyar fővárosban. 

− Vannak az összefogásnak már kézzelfogható 
jelei?

− Helyi szinten mindenképp. Május végén 
tartotta meg ez évi első találkozóját a Budapest 
Airport Konzultációs Bizottsága. A repülőtér jobb 
közúti megközelíthetősége közös érdek. Az együt-
tes fellépés meghozta az eredményeket, hiszen 
a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Budapesti 
Közlekedési Központ tájékoztatása szerint még az 
idén megkezdődhetnek a gyorsforgalmi út rövid 
távú felújításának előkészületei.

úJ VÁllalkozÁsok
− Az együttműködésre más beruházásoknál is van 
lehetőség? 

− Kiváló példa erre a DHL hetekkel ezelőtt 
átadott bázisa, aminek nyomán az önkormányzat 
évi százmilliós forint plusz helyi adóra számíthat 
a jövőben. Az új telephelyen a cég 150 munkatár-
sa kezdte már meg a munkát, és a létszám az év 
végéig mintegy 80 fővel bővül. Az építkezés és az 
engedélyezés során a polgármesteri hivatal és az 
önkormányzat vezetősége mindent megtett a be-
ruházás zavartalan befejezése érdekében. együtt-
működés nélkül nem sikerült volna mindez. 

− Más hasonló beruházások is várhatóak a jövőben?
− Az Airport Business Parkban még sokhek-

tárnyi potenciális fejlesztési terület található, és 
reményeink szerint mind több cég ismeri fel ezt. 
ebben is segíthetnek az airLeD-hez hasonló kö-
zös programok. 

Kisebb zaj, több munKahely
A kerület és a Budapest Airport összefogása kézzelfogható eredményekkel jár
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Óvoda bővül, 
bölcsőde épül
hamarosan megkezdődnek a 
pestszentimrei napsugár óvoda bő-
vítési, illetve az erzsébet-Bélatelepre 
tervezett iciri-Piciri Bölcsőde építési 
munkálatai.

Rendkívül népszerű, de sajnos ma már szűknek 
bizonyul az eke utcai napsugár Óvoda – ezért 
döntött úgy 2012-ben a képviselő-testület, hogy 
pályázati források bevonásával bővíti és kor-
szerűsíti az épületet. A Városképnek korábban 
nyilatkozó Kucsák László oktatásért felelős al-
polgármester elmondta, hosszan egyeztetett az 
önkormányzattal, hogy a támogatásban része-
sülő projektek között ez is megfelelő súlyt kap-
jon.

− A Belsőmajorban épült lakópark mellett a 
Kossuth Ferenc-telepre is sok fiatal család köl-
tözött, éppen ezért fontos, hogy színvonalas 
ellátást biztosítsunk nekik. A tervek előkészíté-
sében magam is részt vettem, így külön öröm, 
hogy alpolgármester társam közbenjárásának 
köszönhetően nem kell tovább várni a megvaló-
sítással – mondta ezzel kapcsolatban ugyancsak 
a Városképnek korábban Lévai István Zoltán al-
polgármester.

Hasonlóan fontos projekt egy új bölcsőde 
építése erzsébet-Bélatelepen. Az Iciri-Piciri 
Bölcsőde létesítését szintén az indokolja, hogy 
a kerületrészben ma már kevésnek bizonyul a 
férőhelyek száma.

A tervek készek, az Új széchenyi Terv kere-
tében mindkét projektre sikeresen pályázott az 
önkormányzat, tehát a pénz is együtt van. 

Lévai István Zoltán tájékoztatása szerint ha-
marosan megkezdődhetnek a munkálatok:

− Az önkormányzat közbeszerzési pályáza-
tot írt ki a kivitelezésre mindkét projekttel kap-
csolatban, ám a pályázók a tervezettnél drágább 
ajánlatot adtak. ezért nem hirdettünk ered-
ményt. Rövid időn belül új pályázatot írunk ki 
új résztvevőkkel. Amint megérkezik a megfelelő 
ajánlat, indulhatnak a programok.

➜ K. gy.

Hétköznapi 
hősök 
Jövőre kerületünk szervezi meg a Kék-
lámpás napot a Bókay-kertben. ez volt 
az apropója annak, hogy Ughy Attila 
polgármester is részt vett a XXi. kerü-
leti önkormányzat rendezvényén a cse-
peli sport-, szabadidő és rendezvény-
központban, ahol átvette a stafétabotot 
németh szilárd polgármestertől.  

A Kéklámpás napon azok a hétköznapi hősök 
kerülnek az érdeklődés középpontjába, akik es-
küt tettek arra, hogy akár életük kockáztatásá-
val is megvédik, megmentik a honfitársaikat. 

A rendőrök, a tűzoltók, a mentők együtt-
működve mutatták meg, milyen is az, amikor 
a közrend és a közbiztonság védelme érdekében 
tevékenykednek. A program során egy olyan 
baleset imitációját láthattuk, amelyben egy gép-
kocsivezető miatt több gyermek és felnőtt is sú-
lyos sérüléseket szenvedett. 

A szervezők ezt követően bejelentették, 
hogy hamarosan érkezik a budaörsi mentőbá-
zis helikoptere, azonban az élet átírta az ere-
deti forgatókönyvet, ugyanis Maglódra, egy 
súlyos közúti balesethez riasztották az egységet, 
amely azért néhány órával később megérkezett 
a sporttelepre.    A következő Kéklámpás na-
pot jövőre a kerületünk rendezi meg a Bókay-
kertben. ennek apropójaként németh szilárd, 
Csepel polgármestere jelképesen átadta a sta-
fétabotot, azaz egy kéklámpa kicsinyített mását 
Ughy Attilának, kerületünk polgármesterének.  
Ughy Attila elismerően szólt a bemuta-
tó színvonaláról, majd arról beszélt, hogy 
meg kell erősíteni a mentősök, a rendőr-
ség és a tűzoltóság iránti bizalmat, s ennek 
legjobb módja az oktatás, a szemléltetés.  
Kerületünk polgármestere beszámolt arról is, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimrén önkor-
mányzati járőrszolgálat működik, amelynek 
fenntartásához az önkormányzat idén mintegy 
100 millió forintot biztosít a rendőrségnek.

➜ fülep 

Megújult 
a Piros iskola 
környéke
Könnyebb lesz a gyalogos közlekedés 
a Piros iskola környékén, miután au-
gusztus utolsó hetében területrende-
zési munkálatokat végeztek. Az iskola 
melletti utcákban az eddiginél nagyobb 
területen védi a járdán haladókat osz-
lopsor, megújult a villamosmegálló 
környezete, és új virágágyást is kiala-
kítottak az iskola előtt.

– Az Építő és a Mikszáth Kálmán utca, azaz a 
Piros iskolát közrefogó két utca által határolt te-
rület hosszú évek óta elhagyatottnak számított. 
Az előző városvezetés alatt is csak félmegol-
dások születtek a rendbetételre. A zöldterületet 
felváltotta az aszfalt, s a parkoló autók sokszor 
akadályozták a villamosforgalmat, és veszélyez-
tették a gyalogosokat – monda Kádár Tibor, a 
körzet fideszes önkormányzati képviselője. – 
Most sikerült elérni, hogy az Építő utcánál több 
parkolásgátló oszlop legyen, és rendbe hoztuk a 
villamosmegállóban a street-art alkotás környe-
zetét is.

A munkálatok során újraaszfaltozták az 
iskola teherbejáratához vezető utat, és kocka-
kövekből hatalmas virágágyás készült. ennél 
a bejáratnál mobil parkolásgátlókat is felsze-
reltek, amelyek lehajthatók, így adott esetben a 
mentők, tűzoltók vagy a szállító teherautók be-
hajthatnak.

– A felújításnak köszönhetően zavartalanná 
vált az Építő és a Mikszáth utca közti gyalogos-
forgalom. A villamospálya mellett megszűntek 
az aszfaltnyúlványok, ez a terület is füvesítve 
lesz, és a pálya mellett a sövényt is újratelepí-
tik – tette hozzá Kádár Tibor. – számos itt la-
kóval sikerült beszélnem a munkálatok alatt, 
jöttek, nézték, hogy mi készül. Várták már ezt 
a változást, mert sokszor kaptak már rá ígéretet, 
és örültek, hogy most meg is valósultak ezek a 
munkálatok.

A képviselő elmondta, hogy az ősz folyamán 
további fejlesztések várhatók a környéken. Az 
iskola és a Lakatos út közt pótolják a galagonya-
sort, az iskolánál kivágnak egy veszélyes fát, a 
helyére pedig újat.telepítenek. Felújítják a Mik-
száth Kálmán utca és az Üllői út sarkán lévő 
gyalogátkelőt is, amelynél jelenleg minden eső-
zésnél egy kisebb tengert alkot a víz. Itt az út új 
burkolatot kap, kiépítik a vízelnyelőt, a gyalog-
átkelő kialakításakor pedig ügyelnek arra, hogy 
mind a mozgáskorlátozottak, mind a vakok biz-
tonságosan és kényelmesen kelhessenek át.

➜ P. a. 

székházavatás
az Üllői úton
székházavató ünnepséget tart szeptem-
ber 17-én 18 órakor a Demokratikus Ko-
alíció kerületi szervezete az Üllői út 581. 
szám alatt (a Madarász utca sarkán). 
A megnyitóra szeretettel várják az érdeklődő-
ket.

A párt további elérhetőségei:
budapest15.dkp.hu
+36-30-731-4042  
+36-20-9347-444

A Bókay Árpád Általános Iskola az idén 110 éves, 
ez volt az apropója annak, hogy az intézmény 
adott otthont szeptember 1-jén a kerületi tanév-
nyitó ünnepségnek.

A diákok, szülők, pedagógusok, intézmény-
vezetők, kerületi vezetők előtt megtartott ünnepi 
beszédében Vörösné Éles Csilla, a Bókay iskola 
igazgatója megemlékezett arról, hogy 110 éve, 
1903-ban kezdődött meg a tanítás a Bókay Árpád 
által biztosított telekre épített iskolában. 

– Az ide járó gyerekek egy részének a szülei, 
nagy-, déd-, esetleg ükszülei is ennek az iskolá-
nak az udvarán játszottak, taposták az intézmény 
lépcsőit, koptatták a padjait – mondta az igazga-
tó. – Borzongató és felemelő érzés, hogy részesei 
lehetünk ennek az időtlenek tűnő iskolatörténet-
nek… 

Vörösné Éles Csilla beszámolt arról, hogy az 
évek óta nem használt gondnoki lakásból új tan-
terem, szertár, fejlesztőszoba létesült. 

Azt is elújságolta, hogy a nyáron a 8. osz-
tályos Veisse Zoltán a Balatonon megrende-
zett Kékpántlika vitorlásversenyen Laser 4.7 
hajóosztályban aranyérmet szerzett, egyút-
tal a 16 éven aluliak között az összetett lis-
tán is első lett. Ugyanezen a versenyen a 
hatodikos Aradi nándor Bence Optimist hajó-
osztályban a juniorok között bronzérmet szerzett. 

Még egy örömhírről adott számot az igazgató, 
mégpedig arról, hogy az emberi erőforrások Mi-
nisztériuma a nemzeti Tehetség Program kereté-
ben Bonis Bona –

A nemzet tehetségeiért díjat adományozott 
Krakkerné Berki Hajnalkának, a Bókay iskola bi-
ológia-földrajz szakos tanárának. 

Az évnyitó ünnepségen, amelyen részt vett 
Ughy Attila polgármester és Csomó Tamás al-
polgármester, Kardos gábor és galgóczy Zoltán 
az érintett terület önkormányzati képviselője, 
Kucsák László alpolgármester és Hományi Tamás 
Márton tankerületi igazgató mondott köszöntőt. 

➜ fülep erzsébet

Amit érdemes tudni 
Az emberi erőforrások minisztériuma 
összeállított egy 2013/2014-es tan-
évi kisokost tanévkezdő emminens 
– Amit szülőnek és diáknak tudni 
érdemes címmel, amelyben válaszok 
kaphatók a tanévkezdés során eset-
legesen felmerülő különböző kérdé-
sekre. további információ a miniszté-
rium honlapján. A link megtalálható a 
bp18.hu portálon az azonos tartalmú 
cikkben. 



A tanítás 1903-ban kezdődött meg
A kerületi tanévnyitó ünnepséget ezúttal a Bókay árpád általános iskolában ren-
dezte meg a Klebelsberg intézményfenntartó Központ és a helyi önkormányzat.

A bíróság első fokon elmarasztalta 
az MsZP-s ügyvezetőt
A bíróság  magánokirat-hamisítás bűntette miatt hozott elmarasztaló ítéletet a ko-
rábbi önkormányzat városüzemeltető cégének ügyében. Az elsőfokú ítélet a Xviii. 
kerületi városüzemeltető nonprofit Kft. ügyvezetőjét és  helyettesét is bűnösnek 
mondta ki, és egy év próbidőre bocsátotta. 

A visszadátumozás miatt az új, fideszes város-
vezetés 2010. december 16-án tett feljelentést a 
Fővárosi Főügyészségen magánokirat-hamisítás 
vétségének gyanúja miatt. 

Az ügy előzménye az, hogy a Tápiómenti Kft. 
2005-ben közbeszerzési eljárás keretében egy-
milliárd forint keretösszegű szerződést nyert a 
XVIII. kerületi önkormányzattól, illetve a XVIII. 
kerületi Városüzemeltető nonprofit Kft-től. A Vá-
rosüzemeltető nonprofit Kft. és a Tápiómenti Kft 
2008. június 30-án aztán egy másik közbeszerzési 
eljárás nyomán kötött egy 2010. június 30-ig szó-
ló vállalkozói szerződést, ezúttal már 731,9 millió 
forint plusz áfa keretösszegű vállalkozási díjjal. 

Az önkormányzat azonban 2010-ben megszo-
rításokra kényszerült, miután a bevételei elma-
radtak a tervezettől. Mester László polgármester 
ezért 2010. június 14-i keltezésű levelében arra 
utasította a XVIII. kerületi Városüzemeltető 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy zároljon min-
den olyan beruházást és fejlesztést, valamint min-
den olyan kiadást, amely nem a biztonságos mű-
ködés megvalósítását szolgálja. Az önkormányzat 
képviselő-testülete pedig egyhangúlag elfogadott 
határozatában kérte fel a polgármestert: gondos-
kodjon arról, hogy bizonyos költségvetési szervek 
üzemeltetői törekedjenek a költségtakarékos gaz-
dálkodásra.

A cég ügyvezetője, aki a 2010-es önkormány-
zati választásokon az MSZP képviselőjelöltje volt, 
és szerepelt a párt kompenzációs listáján is, július 
28-án levélben arról értesítette a Tápiómenti Kft-t, 
hogy a költségvetési zárolás, a felfüggesztés és a 
megszorítás a városüzemeltetési feladatokra nem 
vonatkozik. egyúttal közölte azt is, hogy mivel a 
közbeszerzési szerződés lejárt, a megrendeléseket 
vissza kell dátumozni júniusra.

A megrendelések visszadátumozását a helyet-
tese segítette. Összesen 23 valótlan tartalmú meg-
rendelést iktattak be a társaság rendszerébe. A 
visszadátumozott megrendelések összértéke az 53 
millió forintot is meghaladta.

A XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elsőfokú 
határozata a cég két vezetőjét bűnösnek mondta 
ki. Az ügyvezetőt folytatólagosan elkövetett ma-
gánokirat-hamisítás vétségében, mint felbujtót, 
helyettesét pedig folytatólagosan elkövetett ma-
gánokirat-hamisítás vétségében, mint közvetett 
tettest találta bűnösnek, és mindkettejüket egy év 
próbára bocsátotta. 

➜ s. n. zs.
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5 Közélet Bővül és megújul a kormányhivatal az egyablakos nyitásig

�újabb helyisé-
geket kap az 
önkormány-

zattól a kerületi 
kormányhivatal, így a 
jól képzett szakem-
berek kulturáltabb 
körülmények között 
fogadhatják az ügy-
feleket az egyabla-
kos rendszer 2014. 
januári indulásakor. 
az itt élők egyébként 
már megszokták az 
új hivatalt: hat hónap 
alatt nagyjából a 
lakosok fele fordult 
meg a falai között.

KeréKgyártó györgy  

A kerületiek az év elején jósze-
rével észre sem vették, hogy 
új rendszer működik – ezzel a 
megállapítással foglalta össze a 
helyi kormányhivatal első hó-
napját a Városkép. Azóta sok 
újdonságot tapasztalhattak a 
Városház utcában vagy az Ady 
endre utcában megforduló ügy-
felek, akik nagy számban keres-
ték fel az intézményt.

− Az első félévben 40 ezer 
ember, vagyis a kerületi lakos-
ságnak nagyjából a fele járt ná-

lunk. Az érdeklődés egyaránt 
tapasztalható volt az okmány-
irodában, a gyámhivatalban és 
a munkaügyi kirendeltségen – 
mondta el Hodruszky Csaba hi-
vatalvezető.

az ügyFeleket 
kérdezték 
Az év eleji „csendes váltásnak” 
két oka volt: az önkormányzat 
ingyenesen bocsátotta a kor-
mányhivatal rendelkezésére a 
Városház utcai helyiségeket és 
az Ady endre utcai épületet, 
ahol korábban a polgármesteri 
hivatal részlegei működtek, így 
az ügyfeleknek nem kellett új 
helyszínt megszokniuk. Ugyan-
akkor a polgármesteri hivatal 
szakembereinek jelentős része 
került át a kormányhivatalhoz, a 
lakosoknak tehát új ügyintéző-
ket sem kellett megszokniuk. 

Az első néhány hétben akár 
úgy is tűnhetett, hogy egyszerű-
en „új cégér került a bolt fölé”. 
Azóta viszont sok minden vál-
tozott – a lakosság megelégedé-
sére.

− saját kérdőívekkel folya-
matosan szondáztuk az ügyfelek 
igényeit, és ezeknek megfele-
lően változtattunk, amin lehe-
tett. A legfontosabb a nyitva 
tartás meghosszabbítása volt. 
Két olyan nap is van – a hétfő 
és a szerda –, amikor 18 óráig 
kereshetnek fel bennünket az 
ügyfelek, egy újabb döntésnek 

köszönhetően pedig kedden és 
csütörtökön már reggel 7-től 
nyitva tartunk – tájékoztatott 
Hodruszky Csaba.

A hivatalban a rendkívüli 
helyzetekre is odafigyeltek, hogy 

az ügyfelek kényelmesebben 
várakozhassanak. A hőségria-
dó idején például ásványvizet 
osztottak, soron kívül fogadták 
a kisgyermekes, várandós édes-
anyákat és az időseket.

BőVülnek 
Az év második felében újabb 
változások várhatók.

− Korábban már volt alkal-
mam elmondani a Városképnek, 

hogy készülünk az egyablakos 
rendszer bevezetésére, amely-
nek a törvény szerint 2014. ja-
nuár 1-jéig kell megtörténnie. A 
kollégák a napi munka mellett 
folyamatos képzésben vesznek 
részt, hogy gördülékenyen, ma-
gas szakmai színvonalon lát-
hassák majd el ezt a rengeteg 
ügytípus ismeretét követelő fel-
adatot – mondta a hivatalvezető. 
– emellett várhatóan bővülünk 
is. Az ígéretek szerint az ön-
kormányzat, amely már eddig 
is nagyon sokat segített, újabb 
helyiségeket enged át nekünk. 
Így nemcsak korszerű, megújult 
és teljes mértékben ügyfélbarát 
ügyintézési rendszerrel, de tága-
sabb, kényelmesebb környezet-
ben is fogadhatjuk a hivatalba 
látogatókat. 

mÁr kipostÁztÁk
Az elmúlt időszak egyik legna-
gyobb feladata egyes közterüle-
tek nevének a megváltozásához 
kötődik: a hivatal állította ki és 
juttatta el az új lakcímkártyákat 
azoknak a lakóknak, akiknek az 
utcája új nevet visel.

− ezzel az ügyfeleknek nem 
volt dolguk. A hivatal kiállította 
és postázta a lakcímkártyákat. 
A lakosoknak csupán az érvény-
telenné vált okmányokat kell 
postán vagy személyesen vissza-
juttatniuk nekünk. Munkatár-
saim tájékoztatása szerint az ok-
mányokat már 100 százalékban 
kiküldték a tulajdonosoknak, 
így a lap megjelenésekor már 
mind ott lesz a megfelelő címen 
– árulta el Hodruszky Csaba.

„Az elmúlt időszak 
egyik legnagyobb 
feladata egyes 
közterületek nevének 
a megváltozásához 
kötődik: a hivatal 
állította ki és 
juttatta el az új 
lakcímkártyákat 
azoknak a lakóknak, 
akiknek az utcája új 
nevet visel.”
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Krányecz Ferenc, a Xviii. 
kerületi szlovén nemze-
tiségi önkormányzat el-
nöke sok közösségi prog-
ramot szervez. egyrészt 
azért, hogy honfitársai 
találkozzanak egymással, 
másrészt azért, hogy mi, 
magyarok, jobban megis-
merjük a szlovén nemzet 
kultúráját. 

A magyarországi szlovénok 
többsége egy viszonylag jól 
körülhatárolható térségben, a 
magyar–szlovén–osztrák hár-
mas határ szögletében, a szent-
gotthárd és az azt déli irányból 
övező, egymással szomszédos 
települések alkotta régióban él. 
szórványosan élnek szlovénok 
Budapesten, szombathelyen, 
Mosonmagyaróváron, székes-
fehérváron, valamint több más 
dunántúli településen is. 

teXtiles 
Vonzerő
Budapesten egyfalunyi szlo-
vén él, akik közül a legtöbben 
a XVIII. és a XIX. kerület-
ben telepedtek le.  ennek az 
az oka, hogy szentgotthárdon 
a szlovénok főként a textil-
iparban dolgoztak, és aki fel-
jött a fővárosba, igyekezett 
olyan helyre költözni, ahol a 
közelben textilgyár található.  
Krányecz Ferenc is szentgott-
hárdról érkezett a fővárosba 
1970-ben, és a kerületben ta-
lált új otthonra a feleségével. A 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
1998 óta működő szlovén nem-
zetiségi (korábban kisebbségi) 
önkormányzatnak kezdetektől 
ő az elnöke. 

– A nemzetiségi önkormány-
zatot azért alapítottuk meg, hogy 
a kultúránkat, a hagyománya-
inkat, az anyanyelvünket minél 
tovább megőrizzük és átadjuk a 

fiatalabb generációnak – hang-
súlyozta az elnök. – ez ma már 

nem könnyű feladat, de komoly 
szerepet kell vállalnunk benne.  

A szentgotthárdi kulturális köz-
pont átadásán 2000-ben részt 

vett Milan Kučan, szlovénia ak-
kori – egyben első – köztársasá-
gi elnöke is, aki az ünnepségen 
így fogalmazott: „nem várok 
tőletek mást, mint azt, hogy na-
gyon jó szlovénok maradjatok, 
ugyanakkor nagyon jó magyar 
állampolgárok is legyetek.”

közös 
programok
A szlovénség hagyományos kul-
turális rendezvényei közé tarto-
zik a szlovén kultúra napja, a Rá-
ba-vidéki nap, a magyarországi 
szlovének országos találkozója, 
a különféle kulturális fesztivá-
lok, a karácsonyi koncertek, a 
színjátszó csoportok előadásai.    
– A horvát, a szerb és a bolgár 
nemzetiségi önkormányzattal 
együtt minden évben nőna-
pi ünnepséget tartunk, közös 
gasztronómiai napot rendezünk, 
és a Havanna-lakótelepi napo-
kon való részvételünk is hagyo-
mánnyá vált már – mondta az 
elnök. – Azonban nemcsak a 
szlovén hagyományok megőr-
zését tartom kötelességemnek, 
hanem a kerület kulturális éle-
tének színesítését is.  ez azért is 

fontos, mert a rendezvényeinkre 
nemcsak a szlovénok jönnek el, 
hanem magyar lakosok is kí-
váncsiak rájuk, ami örömmel 
tölt el. 

Behegedt seBek
A Déli szlávok kulturális napját 
minden alkalommal a Bókay-
kertben tartják meg, és az 
idén sem volt ez másképp. (A 
délszlávok közé csak a volt Ju-
goszlávia részét képező szerb, 
horvát és szlovén nemzetiség 
tartozik bele, a déli szlávok cso-
portjába viszont a bolgár is.) 
– A déli szlávok ezzel a ren-
dezvénnyel is bizonyítani sze-
retnék, hogy a közelmúltbeli 
délszláv háború, annak sebei 
ellenére kiváló kapcsolatot 
ápolnak, és segítik, támogatják 
egymást – mutatott rá az elnök.  
nagy érdeklődés övezi a szlo-
vén állam ünnepének, a füg-
getlenség 1991. június 25-i 
kikiáltásának alkalmából a Bu-
dapesti szlovének egyesületével 
közösen szervezett pikniket 
is, amelynek immár kilenc éve 
szintén a Bókay-kert ad ott-
hont. 

➜ fülep erzsébet

egy falunyi szlovén él közöttünk
 „Nagyon jó szlovénok maradjatok, ugyanakkor nagyon jó magyar állampolgárok is legyetek”

a Fél Kerület 
járt már itt 
Hamar megkedvelték a helyiek a január eleje óta működő kormányhivatalt 

az önkormányzat újabb helyiségeket enged át a kormányhivatalnak

A Kerületi szlovén nemzetiség
kezdettől fogva aktívan részt vesznek pestszentlőrinc-
pestszentimre kulturális életében, hogy megismertes-
sék a magyarokkal a szlovén kultúrát, népzenét és 
néptáncot. Ápolják az anyanyelvüket, a kultúrájukat, a 
hitéletüket és a hagyományaikat. 
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�hosszú vá-
rakozás után 
kerületünkben is 

elindul a csatornázás, 
amelynek során több 
mint 7000 háztartást 
kötnek be a szennyvíz-
hálózatba. körkérdé-
sünkben arra kerestük 
a választ: ad-e lendü-
letet a kerület fejlődé-
sének ez a fejlesztés, 
és ha igen, mekkorát?

TiszTa helyzeTeT
eredményez majd
Petrovai lászló független képviselő, a Párbeszéd 
magyarországért tagja szerint a konkrét kérdésre 
nemleges választ kell adni, de a csatornázás szere-
pe egészen más.

– Az, hogy kerületünk végre majdnem teljesen csatornázott lesz, 
az itt élőkkel és a környezetünkkel szemben fennálló régi adós-
ság törlesztése, és ez a valódi célja. Az adósság felhalmozásában 
elsősorban a fővárost terheli a felelősség, hiszen mindaddig, amíg 
ezt a kérdést kerületi szinten lehetett kezelni, csak-csak épült 
csatorna minden évben. A központosítás, mint az élet oly sok te-
rületén, itt sem megoldást hozott, hanem újabb problémákat. A 
problémák persze megoldhatók, de a kerület érdekeinek érvénye-
sítése lényegesen nehezebb ilyen közegben, azok gyakorta háttér-
be szorulnak, és nehezebben érjük el a céljainkat, mint ha saját 
kezünkbe vehetnénk ügyeink intézését. Visszatérve a lendület 
kérdésére: persze hozhatna lendületet is a csatornázás, például 
olyankor, amikor a hiánya építési korlátozásokhoz vezetne, de ezt 
a jellemzően Pestszentimrén sokáig létező problémát idővel kezel-
ni tudtuk. Hozhatna lendületet akkor is, ha a csatornaépítésben 
vagy a kapcsolódó munkálatokban helyi cégek sora jutna feladat-
hoz, mégpedig úgy, hogy tisztes jövedelemre is szert tesznek. eb-
ből fejleszthetnének, költhetnének, ezáltal hozva lendületbe a he-
lyi gazdaságot. Az előjelek alapján azonban erre nem sok reményt 
látok, hiszen a munkálatok túlnyomó részét az ország legtehetsé-
gesebb gázszerelőjének, sportmenedzserének, földbirtokosának, a 
Felcsútot lassan világvárossá fejlesztő polgármesterének a cége vé-
gezheti. Miért pont a csatornázást ne tudná megoldani saját erő-
ből, amikor a hat éve még csődközelben levő cégét is milliárdos 
bevételű nagyvállalattá fejlesztette mára?

A képviselő szerint a csatornázás ezzel együtt több dologban is 
tiszta helyzetet eredményez majd. 

– először is szó szerint tisztább lesz a környezetünk, amit so-
kan még ma sem értékelnek a súlyának megfelelően, pedig hosszú 
távon az a legfontosabb dolog, hogy a gyermekeink már egy tisz-
tább világban nőjenek fel. Másodszor, egyszerűbbé és egyértel-
művé válik a szennyvízkezelési díj fizetése: nem kell majd évente 
újra meg újra papírokkal bajlódni, hogy a kedvezőbb díjfizetést 
választhassák az érintettek. s végül megszabadulnak egy újabb 
központosítás átkától, a Tarlós-féle szippantási monopólium min-
den nyűgétől, bajától.

Petrovai László kitért arra is, hogy lesznek utcák, amelyek a 
mostani munkákból is kimaradnak: 

– A legutóbbi testületi ülésen feltett kérdésemre válaszol-
va polgármester úr ezt részben a hibás előkészítéssel, részben az 
olyan egyedi körülményekkel indokolta, amelyek miatt a csator-
názás nem gazdaságos az adott helyeken. Ígéretet kaptunk azon-
ban arra, hogy a hivatalos jegyzékből kimaradt ingatlanok csa-
tornázását a kivitelezés folyamán mégis megkísérlik, illetve ahol 
ezt nem sikerül megoldani, ott a folyamat végére egyértelmű és 
számon kérhető gazdasági és időbeni ütemezéssel fogunk rendel-
kezni arról, mennyiért és mikorra pótolható a hiány. ebben bízva 
kívánok mindannyiunknak sok sikert és türelmet a kerület előtt 
álló hatalmas munkához.

a végeredmény 
számíT leginkább
gönczöl András független képviselő úgy véli, hogy a 
csatornázással 19-re húzott lapot a főváros és vele 
együtt a kerületünk is. 

– Persze ez nem hazárdjáték, mégis ez a hasonlat jutott eszem-
be, viszont jó értelemben, mert a csatornázással a XIX. századi 
viszonyokra húztunk egy kettest, így eljutottunk a XXI. század-
ba. Talán erős és túlzó a hasonlat, de azok, akik a csatornázatlan 
területeken élnek, méltán érezhetik úgy, hogy a szennyvíz keze-
lésének eddigi körülményei közelebb állnak az 1800-as éveket jel-
lemző állapothoz, mint akár a XX. századihoz – mondta gönczöl 
András.

A képviselő úgy véli, annak ellenére, hogy mindig voltak és 
lesznek a kákán is csomót keresők, jelen esetben mindegy, hogy 
milyen pénzből valósul meg a kerületben ez a beruházás.

– Racionálisan gondolkodva a végeredmény számít, és az nem 
érdekes, hogy a csatornát szent Péter vagy maga az ördög rakja 
le. Azt, hogy ennek van-e politikai súlya, és mekkora, döntsék el 
az érintettek. De vélhetően a legtöbben arra a következtetésre jut-
nak, hogy mindegy, mert a lényeg az, hogy lemegy a szennyvíz 
oda és úgy, ahova és ahogy a XXI. században elvárt módon kell. 
Azért sem akarok a csatornázás politikai színezetébe belemenni, 
mert ha bárki úgy dönt, hogy a XVIII. kerületbe költözik, a lakása 
megvételekor nem fogja megkérdezni, hogy ki csinálta a csatornát, 
mert annak léte természetes a számára. Ugyanakkor némi negatív 
megközelítést is engedjenek meg nekem. Átélve azoknak az em-
bereknek a helyzetét, akik olyan területen laknak, ahova még ez a 
nagy beruházás sem jut el, természetesnek találom, ha az ott élők 
vesztesnek érzik magukat, és az ő mosolyuk nem lesz felhőtlen, 
ha szóba kerül, milyen sikeres is ez a projekt. Jobban szeretem a 

száz százalékot a kilencvenvalahánynál. Éppen ezért legyen az a 
cél, hogy ha később is, de minden olyan utca, ahol alkalmazható a 
technológia, be legyen kötve a hálózatba. A következő lépés tehát 
a 100 százalék elérése.

A politikus a beruházással kapcsolatban fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy mivel a gazdasági válság amúgy is leértékelte 
az ingatlanokat, a csatornanélküliség gyakorlatilag értéktelenné 
teszi azokat.

– ezért is fontos, hogy a munkálatokról rendszeresen kapjunk 
tájékoztatást. Hol, mikor, melyik utcában folynak, és meddig tar-
tanak a munkálatok. ebben az esetben ugyanis már az is érték-
növelő tényező, ha a tulajdonos a vevőjének elmondhatja, hogy 
ugyan most még nincs, de ekkor és ekkor már meglesz. Össze-
gezve, a magam részéről nem érdekel, hogy miből épül, én örülök 
a csatornázásnak. Az egészséges vízellátás mellett a vízelvezetési 
technológia minimuma a jó csatornarendszer. nem vagyok híve a 
földbe ágyazott megoldásoknak, az emésztőknek és pöcegödrök-
nek, mert a szennyvíznek nem szabad a földbe szivárognia, ha-
nem ellenőrzött formában oda kell kerülnie, ahova való. 

gönczöl András kerületi képviselőként reményét fejezte ki, 
hogy a munkálatokban helyi vállalkozások is részt vehetnek.

– egy ilyen nagy, 100 ezres lélekszámú kerületben biztosan 
vannak helyi szakemberek, vállalkozások, akik, illetve amelyek 
megfelelő tudással és potenciállal rendelkeznek ahhoz, hogy el 
tudják végezni a szükséges munkákat.

nem a kerüleTnek 
ad lendüleTeT 
Kőrös Péter, az önkormányzati képviselő-testület 
szocialista frakciójának vezetője úgy véli, hogy ér-
demes visszatekinteni az egyébként általa is várt és 
számára is örömteli csatornázást megelőző évekre. 

– A kérdés megítéléséhez menjünk kicsit vissza az időben. 1997 és 
2007 között a helyi önkormányzat beruházásában évente csaknem 
1 milliárd forint értékben épült csatornahálózat a kerületben. Az 
ütemesen folyó munkákban megtorpanás 2007-et követően állt 
be. ekkor a feladatot elvette a kerülettől a főváros. Fontos meg-
jegyezni, hogy a döntést az akkori képviselő-testület valamennyi 
pártja, így a szocialisták és a jelenleg kormányzó Fidesz is támo-
gatta.

A baloldali politikus szerint két további dolgot is érdemes meg-
említeni. ezek egyike, hogy 2007-et megelőzően az önkormány-
zat által végzett csatornázásokat követően teljes felületen járdától 
járdáig aszfaltozták újra az utcákat.

– A most kötött szerződések csak nyomvonalas helyreállítást 
írnak elő a kivitelezőknek, ezért mi, kerületi szocialisták, a ko-
rábbi gyakorlat folytatását kezdeményeztük – fogalmazott Kőrös 
Péter. – ennek hiányában a kerületnek kell majd pár év múlva új-
raaszfaltoztatnia a tönkrement utcákat.  Azt is meg kell említeni, 
hogy a ma még csatornázatlan területekre vonatkozó tervek rég-

óta rendelkezésre állnak. Mindezek fényében nehéz elfogadható 
magyarázatot találni arra, hogy az elmúlt három évben miért nem 
történt érdemi előrelépés az ügyben. Csak remélni tudjuk, hogy a 
késlekedésben nem játszott szerepet, hogy a csatornázásában je-
lentős feladatot kap az a konzorcium, amelynek tagja a Mészáros 
és Társa Kft. ennek tulajdonosa ugyanis a 800 milliós osztalék 
felvételéről elhíresült felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc. A 
lendülettel kapcsolatban el kell mondanunk, hogy a csatornázás 
örömteli indulása rávilágít két fontos tényre is. Az egyik az, hogy 
ebben a ciklusban láthatóan nem sikerült igazán jelentékeny be-
ruházást hozni a kerületbe. A mostani lehet az egyetlen, amelyet 
a kerület vezetősége szerencsés esetben fel tud majd mutatni. A 
másik az, hogy ezt a jelentős infrastrukturális beruházást az az 
európai Unió támogatja közel 5 milliárd forinttal, amelyet nem is 
olyan régen parlamenti határozati javaslatban ítélt el kerületünk 
két országgyűlési képviselője, Kucsák László és Ughy Attila.

a csatornahálózat 
Kiépítésével régi
adósságot törleszteneK

KIÉRT sZÓL A DAL?
Nem esünk túlzásba, ha azt állítjuk, több tízezer 
kerületi lakos várja évtizedek óta, hogy végre az ő 
ingatlanát is bekössék a budapesti csatornahálózatba. 
Sokan joggal érzik úgy, hogy tősgyökeres budapestiként 
másodrendű lakosok voltak a fővárosi vezetés szemében, 
hiszen amíg a világváros egyes részei már a beépítésük 
előtt csatornához jutottak, addig máshol mindig csak 
ígérgették a fejlesztést.
Az persze természetes, hogy jó magyar szokásként az 
örömbe ürömöt vegyítünk, s ha már mi nem tudtuk 
kezelni, megoldani a problémát, akkor azon háborgunk, 
hogy mások miért így, miért vele és miért nem az én 
elképzeléseim szerint valósítják meg a terveket.
Úgy tűnik, a legnagyobb baj az, hogy  ezúttal sem 
részesülnek előnyben a kivitelezésben a multinacionális 
cégek, amelyek – a korábbi kormányok autópálya-építési 
és más kiemelt nagyberuházásainál – busás haszonra 
tettek szert. Igaz, hogy ezek előszeretettel alkalmaztak 
alvállalkozóként helyi, illetve kisvállalkozásokat, 
amelyek azóta is hiába várják az elvégzett munkáért 
a pénzt.
A csatornázást követően nyilván nem lesz vonzóbb a 
kerület a vállalkozások számára. A befektetők ugyanis 
Európa-szerte messzire elkerülik a fejlesztett részeket, 
és kifejezetten keresik az elhanyagolt területeket. 
Véleménykülönbségek persze lehetnek, egy azonban 
tény: a következő két esztendő során tízezrek élete válik 
könnyebbé, s ez már nem csupán ígéret, mert napokon 
belül megérkeznek a munkagépek a kerületbe.

s. n. zs.

Jegyzet
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� Felelősségteljes 
munkakör, nehéz 
helyzetek és 

hálás idősek. sikeres 
pályázattal új intéz-
ményvezető került a 
gyöngyvirág szociális 
szolgálat élére, a so-
mogyi lászló szociá-
lis szolgálat vezetője 
pedig hosszú távú 
megbízást kapott.

csernai mariann  

Az idős emberek vagy a fogya-
tékkal élő személyek gondozása 
nehezen megoldható feladat az 
aktív család számára. A roha-
nós hétköznapok mellett keve-
sen engedhetik meg maguknak, 
hogy olyan törődést nyújtsanak 
idősödő családtagjaiknak, ami-
lyen megilletné őket. 

négy központ
A XVIII. kerület Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat egyesített szociális 
Központ jogutód szervezeti 
egységei – a gyöngyvirág, a so-
mogyi László, az Életfa és a Bo-
rostyán szociális szolgálat – se-
gítik a kerületben élő idősek és 
fogyatékkal élők ápolását. ez a 
négy központi intézmény bent-
lakás nélkül biztosítja az idősek 
és a fogyatékkal élők ellátását, 
étkeztetését. És nemcsak az 
intézménybe bejáró tagoknak 
nyújtanak segítséget, hanem az 
otthonuk elhagyására képtelen 
embereknek is. A területi gon-
dozás szükségletalapú, vagyis az 
ellátottak ebédet, higiénés ápo-
lást vagy a kerület egyes részein 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást is kérhetnek.

Feltétel nélkül
Bálint Ramóna, a somogyi 
László szociális szolgálat intéz-
ményvezetője régóta végzi lel-
kiismeretesen a munkáját a ke-
rületben, most pedig további öt 

évre bízták meg a szolgálat veze-
tésével. Kérdésemre, hogy miért 
választotta a szociális ágazatnak 
ezt a területét, így válaszolt: 
– A neveltetésemből fakadt. 
Többgenerációs családban nőt-
tem fel, ahol a családtagok tá-
mogatták, segítették egymást. 

gyermekkorom óta jól érzem 
magam az idősek között, köny-
nyen megtalálom velük a han-
got. Örülök, hogy a szociális 
szolgálatnál az alapellátással és 
a szakellátással egyaránt tudok 
foglalkozni.

Az intézmény az időseknek 

és a fogyatékkal élőknek nem-
csak az ellátásában, hanem a 
foglalkoztatásában is élen jár. 
Idén tavasszal vehették át a „fo-
gyatékosságbarát munkahely” 
elismerést jelző, zöld logóval dí-
szített oklevelet. Bálint Ramóna 
lapunknak korábban elmondta, 

hogy keresni kezdték azokat a 
munkaköröket, amelyekben a 
megváltozott munkaképességű 
dolgozók százszázalékos telje-
sítményt tudnak nyújtani. A 
kezdeményezés sikeres volt, az 
intézmény azóta is több ilyen 
kollégát foglalkoztat.

lelki 
gondoskodÁs
Tímárné Penczi Ildikó a 
gyöngyvirág szociális szolgálat 
új intézményvezetője. egész-
ségügyi szakközépiskolába járt, 
majd egészségügyi főiskolán 
intézményvezetőnek tanult. Me-
nedzseri és jogvédői diplomát is 
szerzett, hogy a betegek jogait 
képviselje. A XVII. kerületben, 
önkormányzati felkérésre, irá-
nyításával épült ki a szociális 
szolgáltatások rendszere. Leg-
utóbb a nemzeti Rehabilitációs 
és szociális Hivatalban dol-
gozott, de amikor úgy érezte, 
több kapcsolata van a hivatalos 
dokumentumokkal, mint az 
ellátottakkal, emberközeli ál-
lás után nézett. Hivatástudata 
gyerekkora óta meghatározza a 
pályáját.

– Kisgyerekkoromban súlyos 
betegséget kaptam, ami megha-
tározó élmény volt számomra. 
Az akkor engem ápolók odaadá-
sa és támogatása viszont irányt 
adott az életemnek. Akkor dön-
töttem el, hogy én magam  is se-
gíteni szeretnék az embereknek.  
Tímárné Penczi Ildikó célja az, 
hogy intézménye szolgáltatásai 
minden rászorulóhoz eljussa-
nak, és az ellátás a szükségletek-
hez igazodjon. Fontosnak tartja 
azt is, hogy az ápolás ne csak 
fizikai értelemben valósuljon 
meg, hanem lelki támogatást is 
adjon. 

– szükség van arra, hogy 
meghallgassák az időseket, és 
éreztessék velük: ők is értékes 
tagjai a társadalomnak.

gyöngyvirág szoci-
ális szolgálat
1182 Budapest, 
marosvásárhely u. 
6–8. telefon: 061-
292-5303
somogyi lászló szo-
ciális szolgálat
Cím: 1181 Kondor 
Béla sétány 17. tele-
fon: 061-297-3372



a segítség 
házhoz megy
Régi-új vezetők szociális intézmények élén
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tímárné Penczi ildikó  
– a gyöngyvirág szociális szolgálat új intézményvezetője

Bálint ramóna
– a somogyi lászló szociális szolgálat intézményvezetője

A háromhetes projekt a Pest-
szent-imre városközpont meg-
újítása című városrehabilitációs 
projekt keretében elkülönített 
programalap felhasználásával 
megvalósuló miniprojektek
( K M O P - 5 . 2 . 2 / B - 0 9 -
2f-2011-0001/KOZVeTeTT/B 
Közösségi programok alprojekt) 
támogatásával valósult meg.

A háromszor egyhetes idő-
szak alatt két turnusban (5-5 
nap) az alsó tagozatosok, egy-

ben pedig a felsősök élhették át 
az alkotás örömeit.

Az alsós gyerekek már a 
program első napján megal-
kották a tervezett nagyszabá-
sú tér- és időutazás eszközeit: 
óriás dobozokból papírszob-
rászkodás kezdődött, és meg-
született a tér-gép mint a ka-
landozás fő eszköze. A sajátos 
alakú, egyéni tervezésű gon-
dolatsipka és a tér-idő iránytű 
a közös „utazás” alatt mindvé-

gig segítette a közös munkát. 
A második napon már a köz-
elmúltba kalandozott a kis 
csapat. Pestszentimre múltját 
tárták fel és vetítették a jelen-
re alkotásaikkal a gyerekek. 
A Tomory Lajos Helytörténeti 
gyűjtemény által rendelkezés-
re bocsátott archív felvételek, 
anyagok segítették a tájékozó-
dást a portré- és cégérkészítés-
ben, a várostervezésben külön-
féle technikákkal. 

A következő napokban az 
Égig érő fa meséjét saját készí-
tésű díszletek, síkbábok készí-
tésével elevenítették fel a kisdi-
ákok, és Vasarely kavicsképeit 
is elemezték. 

gyakorlatot szereztek a 
pasztellkréta, a vízfesték, a tus 
használatában, megismerték 
és használták a nyomódúcot, 
a frottázs és az agyagformázás 
technikáit.

A program utolsó délutánján 
minikiállítás nyílt. A program 
szakmai részét a teljes projekt 
szakvezetője, Váradi Emese, a 
Karinthy Frigyes gimnázium 
vizuális- és környezetkultúra-
tanára ismertette az egybegyűlt 
szülőkkel.

A felsős csoport keretjátéka 
a Peremvárosi bújócska címet 
viselte. A tinik a közösségépí-
tő játék során megtervezték 
településük életét, szabályokat 
alkottak, és élethelyzeteket mo-
delláltak. eközben elkészült a 
helység makettja, zászlója, inf-
rastruktúrája. A hetet az alsós 
programhoz hasonlóan tárlat 
és a szülőknek szóló bemutató 
zárta.

A három hétben a résztve-
vők színvonalas étkezéséről az 
elamen Zrt. gondoskodott. 

KlAssziKUs 
történetmesélés
A teljes program a tör-
ténetmesélés klasszi-
kus elemeit használta 
fel, és kalandos utazá-
sokkal lehetett eljutni 
a vonalak, a formák 
és színek világába. A 
művészetpedagógusok 
a gyerekekkel napon-
ta egy-egy vizuális 
témát elemeztek azok 
különböző összefüg-
géseiben. A program 
során a résztvevők 
szinte valamennyi alap-
anyaggal és képző-
művészeti technikával 
megismerkedhettek. 
minden feladat más és 
más anyaghasznála-
tot, eszközhasználatot 
igényelt. 



A komposzt vagy humusz a nö-
vények számára pótolhatatlan 
tápanyagforrás. A komposztot 
mind a szoba- és balkonnövé-
nyekhez, mind a kerti növények-
hez felhasználhatjuk.

A kertben és a háztartásban 
egyaránt számos komposztálható 
növényi maradvány keletkezik. 
Ilyen a levágott fű, az elszáradt 
növény, a földre pottyant gyü-
mölcs, az ősszel nagy tömegben 
lehulló falevél vagy a konyhai 
zöldség-gyümölcs maradványok 
A komposztálást a keletkezés he-
lyén a legcélszerűbb elvégezni. 

A pályázatra azok a XVIII. 
kerületi lakosok jelentkezhetnek, 
akik vállalják, hogy a kiosztott 
edényeket legalább öt évig ren-

deltetésszerűen használják továb-
bá komposztálási naplót vezet-
nek, amelyet az önkormányzat 
környezetvédel-mi csoportjának 
munkatársai ellenőriznek. A 
pályázókkal az önkormányzat 
használatbavételi  megállapodást 
köt.

Pályázni szeptember 30-ig 
lehet az ügyfélszolgálati irodá-
kon (1184 Üllői út 400., vala-
mint 1188 Ady endre utca 100.) 
a környezetvédelmi csoport 
munkatársaitól beszerezhető pá-
lyázati adatlap benyújtásával. Az 
adatlapokat postai úton is várják 
a 1184 Budapest, Üllői út 400. 
Vagyongazdálkodási és Műszaki 
Iroda Környezetvédelmi Csoport 
címre.

A dióvár Alapítvány által szervezett Komplex vizuá-
lis tehetséggondozó-felzárkóztató táborban június 
17-től július 5-ig negyvenöt pestszentimrei kisdiák 
vehetett részt. A „művésztanyának” a Kastélydombi 
általános iskola adott otthont. 

A KÉPZeLeT 
FÖLDJÉn
Sikeresen zárult a Dióvár Alapítvány alkotótábora

Házi komposztálási 
program indul
Az önkormányzat a helyi környezetvédelmi program 
célkitűzéseinek megfelelően, a Fővárosi Közterület-
fenntartó zrt. támogatásával, idén is elindítja a házi 
komposztálási programot. A résztvevők a telek nagy-
ságától függően 1 darab 600 literes vagy 1 darab 900 
literes műanyag komposztáló ládát kapnak ingyene-
sen.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

�
a nyár folya-
mán számos 
kerületi intéz-

ményben folytak 
felújítási munkála-
tok. Volt iskola, ahol 
komolyabb átalakí-
tásra volt szükség, 
hogy kényelmesebb 
körülmények várják 
a gyerekeket és a 
tanárokat az őszi 
tanévkezdetkor. a 
Városgazda XViii. 
kerület nonprofit 
zrt. magas-, illetve 
mélyépítő részle-
ge és kertészete 
számára is bőven 
akadt munka.

A legnagyobb feladatot a Bókay 
Árpád Általános Iskolában vég-
zett átalakítás jelentette. Itt a 
gondnoki lakásból lett tanterem, 
szertár és vizesblokk.

– Feladattól függően 20-25 
emberünk dolgozott napi vál-
tásban az átalakításon. A nyí-
lászárók cseréjében és az új 
PVC lerakásában alvállalkozók 
segítettek – mondta Lepsényi 
Tibor, a Városgazda Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziójának 
igazgatója.

könyVtÁrBól 
tanterem
A Bókay iskolán kívül a gulner 
iskolában nyílászárócserére és 
tanterem-felújításra volt szük-
ség, a Kandó téri suliban pedig 
a könyvtárat alakítottak át tan-
teremmé, a könyvtárat az iskola 
másik szárnyába helyezve át. A 
Kassa utcai iskola új foglalkoz-
tató helyiséget kapott, a Lőrinci 
sportcsarnokban konditermet 
alakítottak ki. A Bambi böl-
csődében burkolatot cseréltek, 
s valamennyi önkormányzati 
iskolában egyéb időszerű javí-
tási, karbantartási munkákat 
– festés, burkolás, gépészeti és 
villanyszerelési feladatok – vé-
geztek.

– Az önkormányzattól kap-
tunk egy 22 lakásból álló listát, 
amelyből 15 lakást a nyár végé-
ig felújítottunk, a maradék hét 
lakást pedig szeptember 15-én 
tudjuk átadni – mondta Lepsé-
nyi Tibor.

úJ JÁrdÁk is 
készültek
Az intézményeken kívül a sza-

badban is akadt munka bőven, 
amelyet a kánikula nehezített, 
de nem akadályozott meg.

– Jelentős feladat volt az in-
tézményi, illetve az egyéb jár-
dafelületek felújítása. Feszített 
tempóban dolgoztunk, és határ-
időre elkészült mintegy másfél 
kilométernyi járda, ami 2200-
2300 négyzetméternyi felületet 
jelent. nem kátyúzásról van szó, 
hanem a régi járda elbontásáról 
és teljes körű újjáépítéséről – 
monda az igazgató. – Augusz-
tus utolsó hetében a Piros iskola 
előtt is elkészültek a felújítási 
munkálatok. Új virágágyások 
kerültek ide, kicseréltük a pado-

kat, és aszfaltoztuk a járdát.
A városüzemeltető cég mun-

katársai kiépítették a vízelveze-
tő rendszert a szövet utca és az 
Igric utca kereszteződésében, 
csatornázási munkát végeztek a 
Bókay-kertben, és folyamatosan 
javították a kerületi utakon a 
kátyúkat is.

az eső is 
segített
A nyári kánikulát a növények 
sínylették meg a legjobban. 
A XVIII. kerület számotte-
vő zöldterülettel rendelkezik, 
amelynek a locsolása, karban-

tartása embert próbáló feladat. 
– nincs annyi víz, hogy egy ek-
kora területen bárki folyamato-
san locsoljon és száz százalékban 
meg tudja védeni a növényzetet, 
ezt ne is várja el senki. Azért 
jelentős részben így is sikerült 
megóvni a növényeket, a nyár 

végi esős napok még segítettek 
is ebben. Az új darus kocsi beál-
lításával pedig be tudtuk fejezni 
a faágak metszését, és kivágtuk 
az elkorhadt, balesetveszélyes 
fákat.

A parkok gondozása, locsolá-
sa mellett többször is kaszálták 

a füvet, rendezték a növényzetet 
a Thököly út környékén, rend-
szeresen ürítették a közterületi 
hulladékgyűjtőket. Folyamato-
san dolgozott a seprőautó is a 
sétányokon és a járdákon, és bő-
ven akadt feladatuk a játszótéri 
karbantartóknak is.

a KániKula jelentette 
a legnagyobb Kihívást
Intézmények és közterületek is megújultak a nyáron

a kerület több iskolájában végeztek felújítást, a legjelentősebb átalakítás a Bókay árpád általános iskolában zajlott 
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– ezeket a szándékos rongá-
lásokat és lopásokat nem sza-
bad következmények nélkül 
hagyni – fogalmazott Lepsényi 

Tibor, a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Divízió-
jának igazgatója.

Az okozott károk széles pa-
lettán mozognak. Az Alacska-
játszótéren a kerítés és a pad 
megrongálásán kívül ellopták 

a biztonságos gumiszőnyeget 
is. A Csontváry utcában, a 
Barcika téren, a Hargita téren 
és a Hősök terén randalírozó 
egyének a kerítésekben és a 
padokban tettek kárt.

– Az Ipacsfa utcában a fa-
csemetéket sem kímélték, az 
okozott kár meghaladja a 100 
ezer forintot. A nyár elején 
nagy visszhangja volt a Vásá-
ros téri dühöngő megrongá-
lásának, a helyreállítás költsé-
ge itt meghaladta a 600 ezer 
forintot – számolt be néhány 
kirívó esetről a divízióigaz-
gató. – A károk jelentősek, és 
ha folytatódnak a rongálások, 
akkor az év végére több millió 
forintra rúghatnak a helyreál-
lítási költségek. 

Az egyre gyakoribb ron-
gálás miatt a városüzemeltető 
cég olyan akciót szándékozik 
indítani, amelyben összefo-
gásra szólítja fel a kerületi la-
kosokat, hogy közösen őrizzék 
meg ezeket a gyermekek által 
használt és közkedvelt játszó-
tereket, játékokat.

MILLIÓs KÁROKAT OKOZTAK 
A VAnDÁL ROngÁLÓK

az ingaTlankezelő sikere
Az OTP Bank által évente meghirdetett társasházi pályázat 
Közösségépítés kategóriájában a gloriett 1008-as társasház 
számára a Városgazda Zrt-hez tartozó TH18 munkatársa, 
Csuja László által megírt pályázat 1,3 millió forint vissza 
nem  térítendő támogatást nyert. A társasház lakói az elnyert 
összegből alapanyagokat vásárolnak. Az épület belső udvarát, 
a játszótéri eszközöket kívánják összefogva, saját kezűleg 
felújítani.

Folyamatosan javítják a nyáron megrongált játszótereket, közterületi padokat a 
városgazda zrt. munkatársai. Az elmúlt három hónapban csaknem másfél millió 
forintos kárt okoztak vandál, felelőtlen egyének a kerület parkjaiban.

CsAKnem 1,5 millió 
ForintBA Került eddig 

A vAndAlizmUs
 alacska-játszótér: kerítés-, padrongálás,  
 gumiszőnyeglopás 170 e Ft
 csontváry utcai dühöngő: kerítésrongálás 126 e Ft
 Barcika tér: kerítés- és padrongálás 140 e Ft
 hargiita tér: kerítésrongálás 20 e Ft
 havanna-ltp. kerítésrongálás 85 e Ft
 hősök tere: kerítés-, pad- és kapurongálás 20 e Ft
 ipacsfa utca: facsemeték kitörése 110 e Ft
 kondor sétány: padok rongálása 
 már a festés napján 24 e Ft
 kossuth tér: padok, virágágyások károsítása 10 e Ft
 nemes utca: padok rongálása 15 e Ft
 Vásáros tér: dühöngő, padok, 
 játszóeszközök többszöri rongálása 650 e Ft
 lakatos–nefelejcs utca sarok: 
 játszóeszközök rongálása 90 e Ft
 gyékény tér: rongálás 28 e Ft

nem volt AKAdály A nAgy meleg
A városgazda szabadban dolgozó munkatárainak nagy kihívást jelentett a nyári 
meleg, de a hőmérsékleti rekordokat döntögető napokon sem csökkent a mun-
ka intenzitása. – A párásító kapuk beállításával, a munkaidő csökkentésével, a 
frissítő dinnyék osztásával sikerült elviselhetőbbé tenni munkatársaink számára 
ezeket a napokat. sem a munkavégzés üteme, sem a minősége nem sínylette 
meg a hőséget – mondta lepsényi tibor.
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9Munkaháló takarja még a teljesen megújuló Pestszentimrei Közösségi Házat Kultúra

� egyelőre mun-
kavédelmi 
háló takarja 

a teljesen megúju-
ló pestszentimrei 
közösségi házat 
és a mellette lévő 
szolgáltatóépületet, 
de az állványzaton 
belül zajlik a munka: 
nagy iramban épül 
a megújuló kulturális 
központ. 

PusKás attila   

A kivitelezőnek ugyan jelentős 
akadályokkal kellett megküz-
denie a BKV kiköltöztetésével 
kapcsolatban, és a régi épület el-
bontásakor, illetve az építési te-
rület feltárásakor is felvetődtek 
kisebb-nagyobb problémák, de 
amint Péterszegi Imre projekt-
menedzser elmondta, a gondok 
ellenére tartható a fentiek miatt 
módosított ütemterv.

– Az udvar felújítását akadá-
lyozták még kisebb problémák, 
és az augusztusi eső is közbe-
szólt, mivel nem volt még telje-
sen befedve az épület, de sikerült 
úrrá lenni ezeken a dolgokon. A 
kivitelezővel együtt úgy gondol-
juk, hogy reális a teljes projekt 
december 31-i zárása – mondta 
Péterszegi Imre. – Az őszi mű-
szaki átadás-átvétel csúszik, de 
szeptember közepe után ez is 
megtörténhet. 

töBB lehetőség
A PIK felújítása sokkal többet je-
lent egy tatarozásnál, lévén hogy 
a régi jól ismert épületet – né-
hány főfal kivételével – gyakor-
latilag teljesen lebontották, és a 
helyén egy új, modern, minden 
igényt kielégítő kulturális in-
tézmény létesül. Pestszentimre 
központja tehát olyan új épüle-
tet kap, amelynek már a tervezé-
sekor a korábbinál több funkci-
óval számoltak.

– Alapvetően minden régi 

funkcióját megtartja a közössé-
gi ház, s a valamikori szolgálta-
tóházzal egybeépülve új helyi-
ségekkel is bővül – mutatott rá 
Péterszegi Imre. – A belső tér 
átalakul, és jelentős változást 
jelent például az, hogy az elő-

térből egy függőfolyosós részen 
lehet majd átmenni a szolgál-
tatóházba. ez a Vasút utca felől 
korábban csak egyszintes volt, 
most egy emelettel bővült, és 
még egy tetőtéri szint is létesült, 
ahova a tároló- és a gépészeti 

helyiségek kerülnek. Az OTP-fi-
ók és a cukrászda fölötti szinten 
egy új nagy terem található. ez 
az előadóterem alkalmas lesz 
nagyobb rendezvények lebo-
nyolítására is, de egy mozgatha-
tó fallal ketté is lehet választani, 

így párhuzamosan több ese-
ményt lehet tartani.

BőVíthető 
nézőtér
Az újjáépítés ellenére a PIK több 

helyisége is a régi helyén marad. 
nem kell majd máshol keres-
nünk például a színháztermet 
sem. A jobb kihasználást segíti 
az is, hogy az új épület tágasabb 
lesz a réginél. Újdonság, hogy a 
Vasút utca felé eső régi, földszin-
ti kis terem a jövőben nemcsak 
önmagában lesz használható, 
hanem össze lehet majd nyitni a 
színházteremmel.

– ezzel a megoldással szük-
ség esetén meg lehet nagyob-
bítani a nézőteret. A korábban 
ebben a kis teremben működő 
fitnesz- és konditerem egyéb-
ként a szolgáltatóház felső szint-
jén kap helyet – ismertette a 
projektmenedzser.

Az átépítés során a tervezők 
és a kivitelező is maximálisan 
figyelembe vették a leendő bér-
lők igényeit, az pedig ma már 
természetes, hogy a felújítás 
után az épület megközelítése 
akadálymentes lesz. Összessé-
gében tehát a régi művelődési 
házzal szemben az új PIK kívül-
belül minden tekintetben meg 
fog felelni a kor igényeinek és 
követelményeinek. 

„Alapvetően min-
den régi funkcióját 
megtartja a közös-
ségi ház, s a vala-
mikori szolgáltató-
házzal egybeépülve 
új helyiségekkel is 
bővül.”



siKerült úrrá lenni 
a nehézségeKen
Nagy iramban épül a megújuló kulturális központ 

nemsoKárA BirtoK-
BA vehetJüK A megnA-
gyoBBított, átéPített 
Pestszentimrei Kö-
zösségi házAt. A tele-
Pülésrész KUltUrális 
élete éPPen 100 évre 
nyúliK visszA.

Az első közösségi szórakozási 
forma a némafilmes mozi volt 
a településen.  Mozgóképszín-
házi engedélyt szalay Dávid 
vendéglőtulajdonos kérelmezett 
először, 1914. február 14-én. Az 
engedélyt még ugyanabban a 
hónapban meg is kapta a mai 
szélső utca 88. szám alatti épü-
letre, amelyet azóta lebontottak. 
Arról, hogy végül is feltűnt-e a 
fény a vásznon, nem szólnak 
a dokumentumok. Ugyancsak 
1914-ben, de csak júniusban ka-
pott engedélyt vetítésre Toppler 
Lajos kocsmája. Valószínűleg 
akkor még nem zakatolhatott a 
vetítőgép, mert 1916-ban ismét 
kérelmet adott be a vendéglős, 
a Jenő utca 75. (ma Ady endre 
utca 87.) szám alá, 126 ülőhely-
re. Az itt vetített némafilmekre 
már emlékeztek az imreiek. 

a turul mozgó
Az első mozgóképszínház – több 
dokumentummal is alátámaszt-
hatóan – a Kisfaludy–nemes 
utca sarkán nyílt meg a szerján-
házként ismert épületben. ez 
azonban 1920 márciusában né-
hány vetítési nap után bezárt. 
Csáka gyuláné visszaadta az en-
gedélyét. Ugyanerre a „mozgó” 
helyiségre 1920. május 28-án 
szabó Antal hadirokkant kapott 
vetítési jogot. A Turul Mozgó 
Deutsch Lajos bérlő üzemelteté-
sében zsúfolt házzal működött. 

Deutsch Lajos 1929-ben a 
Vasút utca 48. számú telkén 
felépítette saját moziépületét, 
és ide költöztette a Turul Moz-
gót. (ezen a telken található 

ma a PIK, a Pestszentimrei Kö-
zösségi Ház.) 1934-re szabó 
megvonta az engedélye bérlését 
Deutschtól, aki ott állt egy 280 
személyt befogadó ablaktalan 
moziépülettel, vetítési jogosít-
vány nélkül. Bánatában Delire 
magyarosította a nevét, és eladta 
az ingatlant széky endrének. (A 
pestszentimrei református egy-
ház átalakította az épületet, és 
megnyitotta a kultúrházát.) 

A moziengedélyét szabó An-
tal egy Agárdy Kálmán nevű 
filmszakmabeli embernek adta 
bérbe. (Ő állítólag többet fizetett, 
mint Deutsch.) Az egykor a mai 
nagykőrösi és Dózsa györgy 
út Pest felőli sarkán álló Kalina 
vendéglő tánchelyiségében ber-
regtek fel az első hangosfilmve-
títő gépek Pestszentimrén. Az 
elite Mozgóban 280-an találhat-

tak ülőhelyet. A szemben lévő 
sarkon 1938–39-ben felépült az 
elite (később etele) Filmpalota. 
sok belvárosi mozitulajdonos 
irigykedését váltotta ki az 522 
kényelmes, fa csapószék, nem 
beszélve a teljes belső és külső 
Bauhaus stílusú kialakításáról. 
Agárdytól gyakorlatilag már 
1945-ben elvették a mozit, s az 
szabadság Filmszínház néven 
futott tovább. 1954 decemberé-
ben Balassi név került a hom-
lokzatra. Pestszentimrén 1989. 
december 18-án villant utoljára 
a vetítőgép ívfénye. Az épület 
magánkézbe került, az üzletek 
mellett a Budapest Bank portál-
ja emlékeztet a hajdani mozira. 

a Vasas otthon 
Érdekes, hogy a kultúrotthon 
gondolata településünkön elő-

ször az 1919-es marxfalvi idő-
szakban fogalmazódott meg. A 
szinte csak gyári munkások lak-
ta soroksárpéterin a vasas szak-
szervezet és a szociáldemokrata 
Párt bérelt saját helyiséget az 
egyik vendéglőben. ebben alakí-
tották meg a munkásdalárdát, s 
itt működtették a könyvtárukat. 
Az említett időszakban a Lőwy-
kastélyt vették igénybe munkás-
otthon céljára. Csak 1940-ben 
vásárolhattak saját épületet, 
amely Vasas Otthonként volt 
közismert.

Az egyházak kultúrotthonai
A kultúra „fellegváraiként” 

azonban az egyházak kultúrott-
honai szolgáltak. A katolikus 
kultúrház 1933. július 16-án 
nyitotta meg kapuit a templom 
mögötti utcácskában, a Címer 
és a Templom utca sarkán ma 

is álló nagy épületben, amely 
1968-ban szociális foglalkozta-
tó lett. A „Katkör” nagyterme 
adott otthont a katolikus szín-
játszóknak. (1945-től 1968-ig ez 
volt a katolikusok temploma, 
mert Isten házát a németek fel-
robbantották.) 

A reformátusok kultúrháza a 
már említett Vasút utca 48. szám 
alatti moziépület átalakításával 
1934. június 3-án nyílt meg. ez-
által végre igazi otthonra talált 
az országos hírű helyi reformá-
tus dalárda és a műkedvelő gár-
da, amely az akkori idők neves 
darabjait vitte színre nagy kö-
zönségsikerrel. A „Ref. Kultúr” 
népszerűségét segítette, hogy az 
intézmény a központban volt. A 
mindenki számára nyitott ház 
valódi kulturális missziót tel-
jesített Pestszentimre életében. 

1945-ben az épületben tartot-
ták a református istentisztelete-
ket, így pótolva a felrobbantott 
templomot. Ugyanezekben a 
termekben gyűlésezett a kom-
munista és a szociáldemokrata, 
valamint a kisgazdapárt is. A 
községi ünnepségeket ugyan-
csak e falak között tartották.

az emeletes 
kultúrpalota 
A Budapesthez csatolás elfo-
gadásának mézesmadzagján 
1949-ben első helyen szerepelt 
egy emeletes imrei kultúrpalota 
építésének ígérete. Mivel ennek 
nem volt realitása, 1950. decem-
ber 20-án a Fővárosi Tanács öt 
évre bérbe vette (államosította) 
a reformátusok kulturális köz-
pontját. (Aztán elfelejtették visz-
szaadni.) A Pataki István Kul-
túrotthont rövid idő alatt egy 
tanyasi bögrecsárda színvonal-
ára sikerült lezülleszteni. Évek 
kellettek, mire visszanyerte kul-
turális szerepét az intézmény. 

A településfejlesztési hozzájá-
rulás (teho, rossznyelvek szerint 
tahó) pestimrei célja 1986-ban 
egy új kultúrotthon felépíté-
se volt. ez a közadó arról szólt, 
hogy az így befizetett pénz helyi 
célokra fordítható. Az első PIK-
et 1988. április 13-án avatták 
fel. 

Az önkormányzat 2011-ben 
olyan döntést hozott, hogy a 
Pestszentimre-városközpont 
megújítása projekt legnagyobb 
beruházási tétele a PIK bővítése 
és átépítése lesz. Az intézmény 
2012-ben zárta be a kapuit – élt 
24 évet. 2013-ban szinte telje-
sen lebontották, összeépítették 
a szolgáltatóházzal. Végre meg-
valósul az 1949-es ígéret, mi-
szerint emeletes kultúrháza lesz 
Pestszentimrének!

➜ Pándy tamás  
helytörténész

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a régi PiK helyén egy új, modern, minden igényt kielégítő kulturális intézmény létesül

PesTsZenTIMRe
TÖRTÉneTe És A PIK 
Mozgóképszínházi engedélyt először Szalay Dávid vendéglős kérelmezett 1914-ben 
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

� a legzsúfoltabb 
heteken csak-
nem 600 gyerek 

töltötte a vakációt a 
Bókay-kertben, a XViii. 
kerületi önkormányzat 
népszerű napközis tá-
borában. ez a nyaralá-
si lehetőség évtizedek 
óta létezik, és mind 
a gyerekek, mind a 
szülők kedvelik. 

PusKás attila   

A hosszú, két és fél hónapos 
nyári szünetben egyre nehezebb 
a szülőknek elegendő időt töl-
teniük a gyermekeikkel és nem 
utolsósorban elérhető összegű 
programokat találni számukra.

úJ lehetőségek
A táborban reggel 6 órától 

17 óráig felügyeltek a gyerekek-
re, a napi teljes ellátás fejenként 
417 forintba került. Az általános 
programokon kívül átlagosan 
heti 3000 forint körüli összegért 
15 különböző sportolási, kikap-
csolódási lehetőséget kínált a 
tábor. 

– A legnépszerűbb ezek kö-
zül a labdarúgás, a tenisz, az 
úszás, a kézműves foglalkozás, 
a mazsorett és a túracsoport 
volt.  Új lehetőségként jelent 
meg idén a PC- és a gitárokta-
tás is – mondta Székely Edit, a 
tábor egyik vezetője, aki Kuba 
gáborral együtt felelt a szakmai 
irányításért. 

A táborba a kerület minden 
pontjáról érkeztek gyerekek, a 
leendő elsősöktől a 8. osztályt 
kezdőkig. 

– A csoportok kialakítása-
kor az egyik fontos szempont a 
korosztály volt. A tábor az első 
három hét alatt volt a legnépe-
sebb, akkor a közel 600 gyerek 
felügyelete, foglalkoztatása igazi 
kihívás volt az egyébként gya-
korlott pedagógusoknak. Ké-
sőbb, a nyaralási főszezonban 

sem csökkent a heti létszám 350 
fő alá.

ingyenes ellÁtÁs
A tábori ellátásra ingyenesen jo-
gosult gyerekek száma folyama-
tosan száz körül mozgott.

– ez mindenképpen örömteli, 
mert ezek a gyerekek a szociális 
hátterük miatt nem jutnának 
annyi szép és kellemes nyári 

élményhez, mint amennyihez 
a táborban. Jó, hogy a szülők 
felismerik, hogy az utcán, ját-
szótéren „lógás” helyett jobb, 
ha a gyermekük közösségben, 
hasznos elfoglaltsággal tölti a 
vakációt. sok gyermek az egész 
szezonban jár ide, mert a szü-
lőknek nincs módjuk a nyaralta-
tásukra. A napközis tábor utolsó 
programjaként az önkormány-

zat Balatonakaliban ingyenesen 
úgynevezett jutalomtábort biz-
tosít számukra. 

strand és 
kalandpark
A tábor résztvevőire ebben az 
évben is számos élmény várt. 
nemcsak a Bókay-kert fái alatt, 
hanem azon kívül is kellemes, 

egyben hasznos programokon 
vehettek részt.

– Mindig nagyon figyeltünk 
arra, hogy a gyerekek aktí-
van töltsék a szabadidőt. Mint 
tudjuk, az unatkozó gyerek a 
„rossz” gyerek – mutatott rá 
székely edit.

A központi programok kö-
zött volt mozi- és cirkuszláto-
gatás, uszodai buli a Bókay-

kerti strandon, hagyományőrző 
program, hajókirándulás a Du-
nán. Az önkormányzat az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is 
különbuszt biztosított az egész 
napos kirándulásokhoz. A gye-
rekek eljutottak többek közt a 
jászberényi állatkertbe, a Pilis 
erdeibe és a Velencei-tóhoz, a 
gárdonyi szabad strandra. Az 
Ughy Attila polgármester és az 
újpesti Tarzan park vezetője 
között létrejött megállapodás 
alapján 360 táborozó gyermek 
ingyen vehette igénybe a játé-
kokat.

KUtyáK  
is segítetteK
A sportjátékok, kéz-
műves foglalkozások 
mellett érdekes szín-
foltja volt az idei tábo-
rozásnak a Pestlőrinci 
Kutyakiképző iskola 
bemutatója. ellátoga-
tott a gyerekekhez a 
noé állatotthon néhány 
négylábú lakója is. 
miközben a gyerekek 
a kutyusokkal barát-
koztak, az állatotthon 
munkatársai elmondták 
nekik az állattartás 
szabályait, az állatokkal 
való viselkedés normáit. 
A különféle foglalkozá-
sok során több olyan 
gyerek is megbarát-
kozott a kutyákkal, aki 
azelőtt félt tőlük.



a tarzan parKtól 
velencén át a pilisig
Hetente több száz gyermek nyaralt a Bókay-kertben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A XVIII. kerületi önkormányzat 
csodálatos táborhelyet üzemeltet 
Balatonakaliban. A korszerűen 
felszerelt faházak, a tágas kul-
túrterem és a gépesített konyha 
minden igényt kielégítően szol-
gálja a táborlakók kényelmét. 
A gyerekek évről évre szívesen 

utaznak ide, hogy kedvükre pi-
henhessenek, sportolhassanak, 
ússzanak és élvezzék a felhőtlen 
vakációt. 

Diráné Huszár Gertrúd, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért, Fia-
talokért Közalapítvány kurató-

riumának titkára így mesélt a 
táborról:

– Jómagam tizenhat 
éve vezetek alkotótábort 
Balatonakaliban, ahova már 
szinte hazajárunk a diákokkal. 
szívügyünknek érezzük a tábor 
szépítését, gondozását, ezért 
minden évben pompás, színes 
virágokat ültetünk a balkonlá-
dákba, függőedényekbe, hogy 
még kellemesebb legyen a kör-
nyezet. 

A Körösfőről érkező diák-

csoportot – a kísérő tanárok-
kal együtt – hat éve fogadják 
Balatonakaliban. Az első két 
évben szponzorok felkutatásá-
val, vállalkozók támogatásával 
nyaraltatták „körösfői testvére-
inket”. Később nemzetközi di-
áktábor keretében valósították 
meg a vendégfogadást. A tábor 
szervezői arra törekszenek, 
hogy minden évben tartalmas 
programokat szervezzenek a 
résztvevők számára. A fürdő-
zésen és a kirándulásokon kívül 
idén is naponta voltak alkotó-
műhely-foglalkozások, ahol a 
gyerekek olyan kézműves tech-
nikákkal ismerkedhettek meg, 
amelyeket odahaza nincs al-
kalmuk elsajátítani. Így megta-
nultak többek között batikolni, 
dekupázstechnikával képeket, 
lakberendezési tárgyakat készí-
teni, porcelánt festeni, hálószo-
balámpát és gyöngyékszereket 
készíteni, valamint selymet fes-
teni. 

– A gyerekek nagyon kre-
atívak, hamar megtanulják az 
újonnan bemutatott techniká-
kat, és a visszajelzések alapján 
otthon is alkalmazzák azokat, 
hasznosítva az elsajátított tu-
dást. Menet közben kidolgoz-
tunk egy tematikát, így mindig 
a már elsajátított ismeretekre 
építve tanítjuk az újabb kéz-
műves technikákat – mondta a 
közalapítvány titkára.

A tábori életet izgalmas 
sportvetélkedőkkel, Ki mit tud 
versennyel, gasztronómiai be-
mutatókkal, közös bográcsozás-
sal és táncházzal gazdagítják. 
Az élmények híre Kolozsvárra is 
eljutott, így a nyáron egy 25 fős 
diákcsoport érkezett a városból. 
Ők a saját költségükön töltöttek 
el Balatonakaliban egy hetet, 
panzióban, de részt vehettek a 
tábor életében, programjaiban. 
Remélhetőleg jövőre mindany-
nyian együtt táborozhatnak. 

➜ csernai mariann

Az iskolakezdés közeledtével 
mindenkiben felrémlik a reggeli 
dugók és az iskolák környékén 
sietősen, olykor figyelmetlenül 
lépdelő gyerekek képe. Ilyen-
kor nem árt fokozottan figyelni 
nemcsak az autósoknak, hanem 
a diákoknak is. ehhez nyújtott 
segítséget a Kondor Béla Közös-
ségi Ház közlekedésbiztonsá-
gi tábora. A cél az volt, hogy a 
résztvevők olyan hasznos isme-
reteket sajátítsanak el az egy hét 
folyamán, amelyek birtokában 
nagyobb biztonsággal közleked-
hetnek akár két keréken, akár 
gyalog.

A Lőrinc 2000 szabadidő-
sport egyesület képviseletében 
Lukács Norbert oktatta a di-
ákokat. Minden nap elméleti 
képzéssel indult. A gyerekek 
megismerkedhettek a kerékpár 
alkatrészeivel, szerelésével és a 
biciklizéshez szükséges eszkö-
zökkel. Oktatófüzetből tanulták 

a KResZ-táblák jelentését, ame-
lyeket később a gyakorlatban is 
fel kellett ismerniük. A gyakor-
lati időben akadályversenyeken 
fejleszthették az ügyességüket, 
és először kerékpáros tesztpá-
lyán próbálhatták ki az elmé-
letben megszerzett tudásukat. A 
hét végén pedig közösen bicik-
liztek végig egy rövid útvonalat 
a forgalomban.

A gyerekek közül többen 
nem először jártak a táborban.  
– Mi ketten már tavaly is itt vol-
tunk – mutatott a barátjára az 
első sorban ülő kisfiú. – A ke-
rékpározás a kedvenc sportom, 
ezért örülök, hogy olyan sok 
mindent megtanulhatok itt. Az 
iskolába sajnos nem tudok bi-
ciklivel járni, mert messze van, 
és apukámnak reggel korán kell 
beérnie a munkahelyére, de hét-
végén sokat szoktunk együtt bi-
ciklizni – mesélte lelkesen.

➜ cs. m.

a különböző korosztályú gyermekek foglalkoztatása mindig nagy kihívás a pedagógusoknak

hatodik alkalommal szervezett nemzetközi tábort  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. A 
kellemes kikapcsolódás mellett hasznos kézműves 
technikákat sajátítottak el a táborozók.

HA nyÁR, 
AKKOR TÁBOR!
Valódi élmény Balatonakaliban

sZÍVÜgyÜnK 
A KÖZLeKeDÉs
Közlekedésbiztonsági tábort szervezett a Kondor Béla 
Közösségi ház augusztus utolsó hetében. szakembe-
rek segítségével tanították az általános iskolás diá-
koknak a helyes gyalogos és kerékpáros közlekedést.
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elismerés, 
boldogság és 
–„felezés”
A nemzeti színházban adták át augusz-
tus 28-án a Bonis Bona elnevezésű dí-
jakat. A gála meghívottja volt miklósné 
malek erzsébet, a Xviii. kerületi soFi 
tanára is, aki a magas rangú elisme-
réssel tovább öregbítette kerületünk jó 
hírét.

A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjat a 
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát vég-
ző pedagógusok elismerésére alapították. Az el-
nevezés, a Bonis bona discere – Jótól jót tanulni 
– latin közmondásból ered.

A pályázatot az emberi erőforrások Minisz-
tériuma (eMMI) írta ki, s a Magyar Tehetség-
segítő szervezetek szövetsége kapott felkérést 
arra, hogy találja meg a jelölésre méltó szemé-
lyeket. Három kategóriában végül 799 jelölés 
érkezett, s a díjak odaítéléséről az eMMI mel-
lett egy négy fórum delegáltjaiból álló zsűri 
döntött. A jelöltek közül 437 részesült díjban.

Kiváló versenyfelkészítő díjat 202 peda-
gógus kapott, azok,  akik eredményes munkát 
végeztek a nemzetközi, az országos és a regio-
nális versenyekre való felkészítésben. Kiváló te-
hetséggondozó díjat 170-en vehettek át, Kiváló 
tehetségsegítő díjban 65-en részesültek.

Kerületünk jó hírét ezúttal Miklósné Malek 
Erzsébet, a XVIII. kerületi sOFI tanára, a Ma-
gyar speciális Olimpia görkorcsolya szakágának 
vezetője, az elismert edző-pedagógus öregbítet-
te, aki a Kiváló versenyfelkészítő díjat vehette 
át. A sportszakember nagy-nagy boldogsággal 
nyilatkozott:

– nem várt meglepetés volt számomra az 
elismerés. nem számítottam rá, nem is gon-
doltam, hogy szóba kerül a nevem. Büszke és 
boldog vagyok, mert ez a kitüntetés újabb bizo-
nyítéka annak, hogy érdemes foglalkozni azok-
kal a fiatalokkal is, akik a speciális olimpiákról 
hoznak elismeréseket hazánknak. A díj felét 
képletesen odaadom a gyerekeknek, a sportoló-
imnak, mert nélkülük, az ő hozzáállásuk nélkül 
nem kaphattam volna meg azt.

Irodalmi 
pályázat 
gyermekeknek
A Fővárosi szabó ervin Könyvtár lőrin-
ci nagykönyvtára mese a furfangos be-
tűről, amelyik elkóborolt a könyvtárban 
címmel irodalmi pályázatot hirdet, há-
rom korosztályban. Az óvodások, a 6–10 
év közötti, valamint a 11–14 év közötti 
gyermekek mesepályázatait várjuk.

Már biztosan sok könyvet elolvastál… Most se-
gíts a furfangos betűnek, hogy visszataláljon a 
könyvébe, írd meg a történetét! 

A pályázat érvényességéhez feltétlenül írd rá 
a művedre a neved, az életkorod, az iskolád ne-
vét, a telefonszámod és/vagy az e-mail címed. 

Pályaművedet behozhatod hozzánk szemé-
lyesen vagy e-mail címünkre is elküldheted: 
fszek1803@fszek.hu.

Beadási határidő: szeptember 13. Ünnepélyes 
eredményhirdetés és díjkiosztás október 6-án 
11 órakor a Könyves vasárnapon – meglepetés-
vendég jelenlétében!

Margó Tivadar, 
a görög tudós
A legutóbbi számunkban emlékőrzés a 
kerületben címmel megjelent cikkünk 
kapcsán megkeresett bennünket dió-
szegi györgy művelődéskutató, aki a 
téma szakértőjeként fontosnak tartja 
leszögezni, hogy margó tivadar görög 
származása kétségbevonhatatlan. 

Bár az interneten terjednek olyan információk, 
amelyek szerb gyökerekre is utalnak, szerinte ez 
okmányokkal nem támasztható alá. 

Diószegi György leszögezi, hogy Margó Tiva-
dar édesapjának lelkészi szolgálatát az magya-
rázza, hogy a korabeli Magyarországon az or-
todox egyházi főhatóság a Budai szerb Ortodox 
egyházmegye volt. ebből azonban egyáltalán 
nem lehet a Margó családnak a görögtől eltérő 
etnikai származására következtetni.

„A magyarországi görögök joghatósági hely-
zete és papsága etnikai kötődése okán utalnék 
arra, hogy Magyarországon még a román orto-
doxok is a szerb keleti egyház és metropolita alá 
tartoztak: 1864-ben váltak csak külön a román 
egyházközségek.

A görög alapítású egyházközségek (a kisebb 
létszámuk miatt) nem képezhettek önálló egy-
házi szervezetet Magyarországon” – áll a műve-
lődéskutató levelében.

➜ városkép

Múltidéző 
piactér 
ingyenes kétnapos családi fesztivált 
szervez a népligetben a Budapesti Ke-
reskedelmi és iparkamara (BKiK) szep-
tember 7–8-án. mindkét napon változa-
tos és izgalmas programokkal idézik 
meg a múltbeli vásári hangulatot Bu-
dapest legnagyobb közparkjában. 

Az idei rendezvény újdonságai között említ-
hető, hogy Budapest kerületei, valamint az 
emblematikus, több évtizedes múlttal rendel-
kező cégei lehetőséget kapnak arra, hogy külön 
kiállítói sátrakban mutatkozzanak be.

A hagyományőrző eseményen egész nap 
tartalmas és változatos, vásári forgatagot idéző 
program – többek között zászlóforgatás, tűz-
zsonglőrködés, állatsimogató, táncház – várja 
az érdeklődőket. A karneváli hangulatból ter-
mészetesen a zene sem hiányozhat: 18 óra után 
a BKIK színpadán könnyűzenei koncerteket 
hallhat a közönség. 

Mindenkit szeretettel várnak szeptember 
7–8-án a népligetben a Múltidéző piactérre. A 
rendezvény a látogatók számára ingyenes. 

A részletes programról a www.nepliget.eu 
honlapon tájékozódhatnak.

– Tavaly nyáron hagyományteremtő céllal ren-
deztük meg Balatonakaliban az első közalapít-
ványi tábort – mondta Diráné Huszár Gertrúd, 
az alapítvány kuratóriumának titkára, a tábor 
vezetője és egyben megálmodója. – A tapaszta-
latok és a visszajelzések azt mutatták, hogy nagy 
szükség van a fiatalok ilyen jellegű támogatására. 
A legtöbb táborozónak ez volt az egyetlen üdülési 
lehetősége. A diákok egy része nagyszülőknél, ro-
konoknál töltött néhány napot a vakációból, de a 
nehéz anyagi körülményeik miatt nyaralni sajnos 
nem volt módjuk. ezért is fogadták a szülők az 
idén is nagy örömmel a közalapítvány által felkí-
nált egyhetes nyaralási lehetőséget. 

A tábori programban kézműves foglalkozás, 
kvízjáték, sport, rövid túra, vasútmodell-kiállítás 
megtekintése, falunapokon való részvétel, főzősa-
rok, bográcsozás, kertészkedés, növények ültetése 
és gondozása szerepelt.   

–  A gyerekek szeretik a változatos programo-
kat, így aktívan vettek részt minden meghirdetett 
foglalkozáson – folytatta a táborvezető. – A gaszt-
ronómiai program keretében mindannyian elsajá-

títhatták az alapvető ételkészítési technikákat. Az 
előre kinyomtatott receptekből együtt készítettek 
különféle ételeket a szabadban, amelyeket aztán 
ízlésesen megterített asztalnál jóízűen, közösen 
fogyasztottak el. 

– Alapítványunk célul tűzte ki, hogy ezt a tá-
boroztatást minden nyáron megvalósítja, hiszen 
óriási igény van rá, és hatékony segítséget nyújt a 
rászorulóknak. A közalapítványnak e tevékenysé-
gért szóban és írásban is több szülő fejezte ki a kö-
szönetét. Kerületünk értékes kincse a balatonakali 
diáktábor. Közös ügyünk, hogy az állagát meg-
óvjuk, belső és külső tereit a lehetőségeinkhez 
mérten csinosítsuk, otthonosabbá tegyük. ebből a 
megfontolásból szponzori segítséggel 120 egynyári 
virágpalántát és 5 futónövényt telepítettünk a gye-
rekekkel az udvari virágládákba. Ha a gyerekek te-
vőlegesen, mint alkotók vesznek részt a környezet 
szépítésében, akkor sokkal jobban odafigyelnek 
ők is annak megóvására. Jövő nyárra az alapítvány 
munkatársai a tábor udvarán lévő kerti bútorokat 
is a diákok segítségével készülnek lefesteni. 

➜ fülep erzsébet

Vidáman vakációztak 
az alapítvány segítségével 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat idősekért-Fiatalokért Közalapít-
vány másodszor szervezett alkotótábort hátrányos szociális helyzetű kerületi gyer-
mekek számára. 

Kincset érő örmény alkotások 
örmény iparművészeti munkáknak adott otthont augusztusban a városháza galé-
ria. nazarjan hamlet, a helyi örmény nemzetiségi önkormányzat elnöke rendsze-
resen rendez kiállítást kerületünkben az általa hosszú évek óta gyűjtött örmény 
relikviákból. 

Az elnök ez alkalommal olyan iparművé-
szeti alkotásokat hozott a Városháza ga-
lériába, amelyek nagy részét eddig nem 
láthatta a művészetkedvelő közönség. 
Nazarjan Hamlet a beszélgetésünkkor hangsú-
lyozta, hogy az anyag csak kis része a tényleges 
kollekciónak, amelynek minden darabja a saját 
tulajdona. A gyűjtemény egyik része az őshazá-
ból való, az elmúlt 30 év során került a birtoká-
ba szorgos és lelkes kutatás-gyűjtés eredménye-
ként, aszerint hogy mikor mennyi pénzt tudott 
erre a célra fordítani a hazalátogatásai során. 
Az anyag másik része magyarországi ócskapiac-
okról származik, s valamennyi ritkaságnak 50 
és 5000 forint között volt az ára. Az elnök saját 
kezűleg tisztította meg az oxidálódott dombor-
műveket, és részben maga is keretezte be őket.  
– Régi álmom, hogy ezeknek a kincseknek méltó 
bemutatóhelyet, egy kis múzeumi helyiséget ta-
láljak a kerületben, hogy minél többen ismerjék 
meg a távoli örmény kultúra értékeit – fogalmaz-
ta meg az elnök ezúttal is. – A kiállított tárgyak 
közül több bibliai ihletésű tűzzománc képre 
akkor bukkantam rá, amikor szamosújvárra, 

a Világosító szent gergely pápa emlékére ren-
dezett egyházi ünnepségre zarándokoltam.  
A tárlaton láthatók voltak még bronzképek, fél-
drágakő ékszerek, bronztányéron megmintázva 
Artasat örmény testvérvárosunk névadójának, 
Artasesz királynak, valamint nagy Tigran ki-
rálynak a portréja, aki az ókori görög olimpi-
ai játékokon ökölvívásban első helyezést ért el.   
Korábban gyönyörködhettünk már Lázár Imo-
la iparművésznek az örmény királyokról és az 
örmény ábécé betűiről készített látványos tűz-
zománc képeiben. ezekből most csak néhá-
nyat tudtak kiállítani, mert a többi időközben 
illetéktelen kezekbe került. Azt történt, hogy 
az elnök kölcsönadta az anyagot egy kiállítás-
hoz az Arménia népe Kulturális egyesületnek, 
amelyhez betörtek, és a képek többségét elvitték.   
A kiállítást követően újabb örmény program-
ra készül az elnök, ugyanis hamarosan diákok 
és pedagógusok érkeznek a testvérváros ifjúsági 
központjából, hogy részt vegyenek az Artasat-
emlékpark szeptember 20-i névadó ünnepségén 
az Uzsok téren.  

➜ fülep 
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� tudja-e ön, mi 
az a morvai 
pacsirta? Vagy 

a vegyes grillezett 
halfantázia? annyit 
elárulhatunk, hogy 
mindkettő kényezteti 
az ízlelőbimbókat. a 
többit megtudhatja a 
szeptemberi kóstolón, 
szeptember 6–7–8-án 
a Bókay-kertben.

KeréKgyártó györgy  

− A zsűri tagjaként elfogulat-
lannak kell lennem, de annyit 
elárulhatok, hogy a halas variá-
ciókra nagyon kíváncsi vagyok, 
így arra is, hogy lesz-e olyan 
csapat, amelyik a klasszikus 
halászlé mellett olyan hallevest 
készít, amely a magyar konyha 
paprika előtti vonulatából ad 
ízelítőt – nyilatkozta a lapunk-
nak Lázár Chef, vagyis a tele-
víziós műsoraiból is jól ismert 
Kovács Lázár, aki szerepet vál-
lalt a szeptemberi Kóstoló főző-
versenyének zsűrijében. A neves 
gasztronómiai szakember bizo-
nyára nem fog csalódni, hiszen 
a csapatok rengeteg meglepetés-
sel készülnek. Köztük a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. csapatai is.

a séF aJÁnlata
A szeptemberi Kóstoló verseny-
programjában 2010-ben még 
csak a pörkölt szerepelt – bár 
meg kell hagyni, ezt is számta-
lan alapanyagból, megszámlál-
hatatlan módon készítették. A 
csapatoknak, a zsűrinek és nem 
utolsósorban a közönségnek pe-
dig nagy örömet szerzett a csa-
ládi örökségből származó vagy 
bogrács mellett kidolgozott saját 
praktikák bevetése, illetve a kész 
versenyművek kóstolása. 

Tavaly óta már grill- és hal-
ételekkel is lehetett nevezni, 
idén pedig újabb kategóriával 
bővül a versenyprogram: mivel 
a háromnapos fesztiválon ki-
emelt szerepet kap a cseh gaszt-
ronómia és sörkultúra, valamint 
a cseh művészet, a versenyzők 
cseh egytálételekkel is nevezhet-
nek. A Városképnek nyilatkozó 
Lázár Chef tanácsokkal is ellát-
ta az indulókat:

− elsősorban azt tanácsolom, 
hogy olyan ételt készítsenek a 

csapatok, amelyben már van 
gyakorlatuk. A versenyig még 
van idő, így érdemes akár pró-
bafőzést, próbafőzéseket is tar-
tani. A gyakorlat azonban nem 
minden, fontos az is, hogy az 
ételben legyen valami különle-
ges, amivel megragadható a zsű-
ri figyelme, érdeklődése.

a csehek 
és a töBBiek
A Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. az esemény szer-
vezőjeként minden évben állít 
saját csapatokat.

− A hagyományoknak meg-
felelően valamennyi kategóri-

ában indulunk, idén összesen 
hat csapattal – mondta Müller 
Gyöngyi, a csapatok vezetője.

nem tudni, vajon a verseny-
zők megfogadják-e Lázár séf 
tanácsát, és olyasmit főznek, 
amiben nagy gyakorlatuk van, 
annyi azonban bizonyos, hogy 
igyekeznek kitenni magukért, 
ötletben nincs hiány.

− A döntően a vezetőkből álló 
csapat a hal kategóriában a „Ve-
gyes grillezett hal fantáziával” 
nevű fogással próbál  meg idén 
is dobogós helyezést elérni.  A 
tavalyi első helyezett csapatunk 
„Morvai pacsirta” fantázianevű 
cseh egytálételt főz, s ugyaneb-
ben a kategóriában versenyez 

a műszakis csapatunk a cseh 
csirkemelltokánnyal – informált 
a részletekről a szervező.

A városgazdások azonban 
nemcsak az újabban meghirde-
tett kategóriákban indulnak, a 
pörköltesek között is megpró-
bálják megállni a helyüket.

− Ügyfélszolgálatunk pörkölt 
kategóriában harcsapörkölttel, 
vegyes fiúcsapatunk grillezett 
finomságokkal, HR-csapatunk 
burgonyalepénnyel és áfonya-
lekvárral tálalt vörösboros-
gombás vadraguval szándékozik 
elkápráztatni a zsűrit és a kilá-
togató kollégákat. 

És ha mindez valakinek nem 
elég, jó, ha tudja, hogy a város-

gazdások a látványra is adnak:
− Csapataink tagjai a cseh 

gasztronómia jegyeinek meg-
felelő öltözetben fognak főzni, 
de ennek pontos részleteit nem 
árulom el, a helyszínen láthat-
ják majd. A verseny után pedig 
közösen ebédelünk. Ilyenkor 
valamennyi kollégánkat ven-
dégül látjuk a helyszínen egy-
egy magunk által készített 
étellel.

aKár győzhet is 
a morvai pacsirta 
Cseh és magyar ételkülönlegességek a Szeptemberi Kóstolón

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

PÖRKÖLT UTÁn 
sPORTOLJUnK!
ingyenes pályahasználattal, síoktatással és folyamatos 
hófánkozással várják az érdeklődőket a szeptemberi 
Kóstoló programjaival egy időben, szeptember 7–8-án, 
szombaton 10–18 óráig és vasárnap 10–14 óráig. 

Az érdeklődők a foglalkozások 
keretében szombaton 11, 15 és 
16 órakor, vasárnap 11 és 13 
órakor gyakorlott oktatók veze-
tésével kóstolhatnak bele a síelés 
örömeibe.  gyerekek és felnőt-
tek elentkezését egyaránt  várják  
a   siiskola4seasons@gmail.com 
e-mail címre.

 A Bókay-kertben az ország 
egyik legkorszerűbb műanyag 
pályája áll rendelkezésre a téli 
sportok szerelmeseinek és a 
gondolattal még csak barátko-
zóknak. A síelés, snowboardozás 
gyönyörű, de nem veszélytelen 
időtöltés, ezért különösen fontos 
a biztos tudás megszerzése. 

– síiskolánkban évtizedes tapasztalattal rendelkező oktatók köz-
reműködésével mindenki elsajátíthatja az alapokat, csiszolhatja a 
tudását. A gyakorlottak önálló használatra is bérelhetik a pályáin-
kat – mondta Kőszegi János, a síiskola vezetője. – Az október elején 
induló tanfolyamokra szeptemberben várjuk a jelentkezéseket, ma-
gánórákra pedig már szeptember közepétől lehetőség van. A tanfo-
lyami órákat meghatározott időben, heti rendszerességgel tartjuk. 
Kiscsoportos vagy magánórák rugalmas időpontválasztással foglal-
hatók. Csoportjainkat az oktatás színvonalának hatékonysága érde-
kében tudásszint és életkor szerint szervezzük. Hároméves kortól a 
senior korosztályig mindenkit szeretettel várunk. 

További információ a www.4seasonssiiskola.hu honlapon, a 
siiskola4seasons@gmail.com e-mail címen vagy a 06-30-575-3262-
es  telefonszámon kapható.

➜ városkép

BOgRÁCsOT 
A PIACRA!
Aki szeptember 14-én kilátogat a 
pestszentimrei termelői piacra, előbb 
vásárolhat, majd főzhet is. A június-
ban megnyílt, a környező városrészek 
lakosait is egyre nagyobb számban 
vonzó vásártér szervezői igyekeznek 
színesíteni a szombati vásárnapokat. 

− Az üzletekben vásároló, sokszor készételeket 
fogyasztó városi ember számára ma már kevés-
sé ismert, hogyan jönnek létre a friss, egészséges 
alapélelmiszerek, és miképpen lesz ezekből étel 
– fogalmazott Kaszás Attila, a pestszentimrei 
termelői piacot működtető Termelői.hu Kft. 
ügyvezetője, egyben a szeptember 14-re meg-
hirdetett I. Pestszentimrei Lecsófőző Családi 
nap és Főzőverseny egyik szervezője.

A Termelői.hu szakemberei figyelmet fordí-
tanak a fiatalokra is, ezért a lecsófesztiválon a 
gyerekeket több ingyenes program (ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás stb.) mellett „zöld sa-
rok” is várja. 

A hangsúly természetesen a friss alapanyag-
ok bemutatásán és a főzésen lesz.

− A lecsófőző versenyre máris sokan jelent-
keztek, de még lehet csatlakozni. A tűzifát a 
szervezők biztosítják. Ki-ki a maga portékáját 
részesíti előnyben, és népszerűsíti az általa el-
készített ételben is. Lesz tehát franciás lecsó, 
biolecsó, szarvaskolbászos lecsó és sok más 
érdekesség – mondta Kaszás Attila. − Az elké-
szült ételekből 500 forintért vásárolhat bárki 
egy-egy adagot. Az ebből befolyó teljes bevételt 
karitatív célra ajánljuk fel. 

A verseny szeptember 14-én 9-kor kezdődik 
a sportkastély melletti piactéren. További in-
formáció a lecso@bp18.hu címen kapható.

➜ K. gy.

a közös főzés során derül ki, milyen az összhang a csapatokban

Beszélgetős 
Kóstoló

szeptember 7-én, 
szombaton, a 

Fidesz XViii. kerületi 
tagcsoportjának 

képviselői mindenkit 
szeretettel várnak 

10 és 16 óra között 
egy kis kóstolóval 

összekötött 
beszélgetésre az 
1-es és a 3-as 

sátornál.

hirdetés

  PénteK 
  nagyszínpad
 
 18.00 Gesarol-koncert 
 19.00 Lévai István Zoltán 
  alpolgármester köszöntő   
  beszéde
 20.00 Bikini-koncert

  szabadtéri színpad
 
 20.00 Mozi – Sörgyári capriccio

  szomBAt
  nagyszínpad
 
 10.00 Nemes Fitness
 11.00 FolkFunkSuperstars 
 12.00 Csobot Adél 
 12.30 Red One tánccsoport
 13.00 Oláh Gergő 
 13.30 Aznap zenekar
 14.00 Botafogo Táncegyüttes 
 15.00 Strokes 
 16.30 Mystery Gang
  Rockabilly Trio 
 18.30 Irie Maffia-nagykoncert 
 20.30 Somló Tamás és együttese 

  szabadtéri színpad
 
 13.30 Jump Rock Band 
 15.00 RockCorn 
17.00 Takács Tamás BB 
 20.30 Mozi – Tűz van, babám

 Fesztivál színpad 

 10.00 Cseh zenekarok 
 11.00 Berecz András mesél 
 12.00 Zsadon Andrea 
  és Szolnoki Tibor
  operettműsora 
 13.00 A főzőverseny eredmén
  hirdetése Kovács Lázárral 
 14.00 Ughy Attila polgármester
  és Milan Peprník konzul
  (Cseh Köztársaság)
  köszöntője
 14.30 Cseh zenekarok 
 16.00 FourFathers 
 17.30 Peet Projekt 
 19.00 Molnár Dixieland-koncert 

  vAsárnAP 
  szabadtéri színpad

 10.30 Moha bácsi műsora 
 12.00 100 Folk Celsius-koncert 
 13.00 Kucsák László 
  alpolgármester
  záróbeszéde
  és a gyermek főzőverseny
  eredményhirdetése

A szervezők fenntartják 
a műsorváltoztatás jogát!



Városkép p 2013. szeptember 4. XXII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

13egészség – szabadidőEgy tanulmány szerint a magyar a legkövérebb nép Európában

�magyarország 
lakossága fogy, 
a halálozá-

si listát a szív- és 
érrendszeri, a rák-, 
az emésztőszerv-
rendszeri és a 
cukorbetegségek 
vezetik. mindegyik 
hátterében ott áll 
az elhízás. a miénk 
a legkövérebb nép 
európában, egy át-
lagos magyar ember 
testsúlya a kívána-
tosnál 20 százalék-
kal nagyobb.

sütő-nagy zsolt  

Dr. Mikecz Tibor klinikai onko-
lógus, szülész-nőgyógyász főor-
vos nem tartozik a szemérmesen 
mellébeszélők közé. Azonban 
nem csupán görbe tükröt tart 
elénk, megoldásokat is javasol a 
problémákra:

– Az emberi faj fenntartá-
sához szexualitásra és táplál-
kozásra van szükség. Agyunk 
úgy alakult ki, hogy ezek felé 
hajt minket. Táplálkozáskor egy 
külső ingerre válaszol a szerve-
zetünk. A táplálék a leginkább 
elfogadott inger, amely aktiválja 
idegrendszerünket, megragadja 
figyelmünket, felkelti vágya-
kozásunkat, és már nyúlunk 
is utána, mert elfogadottá vált, 
hogy bármit, bárhol és bármi-
kor ehetünk. Az étkezés része 
lett a társadalmi összejövete-
leknek, a szórakozásnak. Pe-
dig a betegségek 80 százalékát 
közvetlenül, vagy közvetve a 
helytelen táplálkozás okozza a 
környezetszenyeződés, dohány-
zás, alkohol mellett.

Az élelmiszergyártó cégek 
ontják a táplálkozásra felhívó 
hirdetéseket, műsorokat, ki-
használva az ember gyengeségét. 
Azért hízott el a lakosság, mert 
a többség nem tud ellenállni a 

sokszorosan feldolgozott, csábí-
tóan ízletes élelmiszereknek.

– ezeknek az ételeknek a 
többsége az alkoholhoz, a drog-
hoz, a nikotinhoz hasonlóan 
függővé tesz. Megjelent a falási 
rohamokkal járó kényszerbeteg-
ség a bulimia, amikor az evés és 
az önhánytatás váltakozik, kóros 
soványsággal és pánikszerű féle-
lemmel társulva. Az élelmiszer-
ipar a könnyen elérhető, külö-

nösen stimuláló, magas cukor-, 
zsír- és sótartalmú „hiperízletes” 
ételekkel arra késztet, hogy a 
termékekhez pozitív érzelmeket 
társítsunk, magunk elé tudjuk 
azokat képzelni, agyunkat füg-
gővé téve. Kialakul a vágya-
kozás, nem tudunk uralkodni 
magunkon. Régen is voltak kü-
lönleges ízletes ételek, de nem 
korlátlanul, csak alkalmi, „ün-
nepélyes” jutalomként. 

Az új élelmiszer- és étterem-
láncok, a gyorséttermek, a multi-
nacionális cégek  által bevezetett 
étkezési szokások nem egészsé-
gesek: túl sok zsíros, fűszeres, 
cukros (finomított szénhidrá-
tokat tartalmazó), sós, húsos, 
ugyanakkor kevés zöldséget és 
gyümölcsöt tartalmazó ételeket, 
élelmiszereket alakítottak ki. 

– Rendszertelenül és túl so-
kat eszünk, kevés folyadékot 

fogyasztunk, keveset mozgunk. 
A minőség mellett a tartalmi 
érték is csökkent: az élelmisze-
rek adalékanyagokkal, például 
tartósítóval, ízfokozóval, színe-
zővel, térfogatnövelő vízkötővel 
dúsítottak és génkezeltek. Ins-
tant, gyorsan oldódó élelmi-
szerek jelentek meg, amelyek 
nagyobb mennyiségben ártal-
masak lehetnek. Az élelmisze-
rek úgy készülnek, hogy szinte 
rágni sem kell azokat, rostok-
ban szegények, így károsodik 
az emésztés, a méregtelenítés 
folyamata.

Meglepő, de a húsfogyasz-
tás növekedése a húsipart egyre 
több adalékanyag felhasználásá-
ra sarkallja, miközben a húské-
szítmények sok zsírt és koleszte-
rint tartalmaznak. 

– Fontos beszélni a veszé-
lyes transzzsírsavakról. ezek 
folyékony növényi olajok ha-
logénezésével keletkeznek, 
amelyek így kenhető halmaz-
állapotúvá válnak. Ilyen a 
margarin. A transzzsírsavak 
szívkoszorúér-megbetegedést, 
vérrögképződést, gyulladást 
okoznak, de hajlamosítanak a 
cukorbetegségre, a vastagbél- 
és a mellrákra is. Főleg keksz-
félékben, chipsekben, ropiban, 
süteményekben, pizzákban, 
levesporokban, salátaöntetek-
ben, gyorséttermi hamburge-
rekben, sült krumpliban ta-
lálhatók. nagy veszélyforrás a 
finomított szénhidrát. A fehér 

liszt, cukor, rizs elsősorban cu-
korbetegségre hajlamosít. egyre 
gyakoribb az ételintolerancia, 
például a lisztérzékenység. A 
cukrozott, ízesített szénsavas 
üdítőitalok, energiaitalok fo-
gyasztása növeli a cukorbeteg-
ségek, az emésztőszerv-rendsze-
ri, az idegrendszeri betegségek 
számát, csontritkulás kiala-
kulásához vezet.  Az emberi 
szervezet nem tud védekezni a 
sokfajta vegyszer, tartósítószer, 
állományfokozó és egyéb ada-
lékanyagok ellen, immunrend-
szerünk nem alkalmas erre. 

ennyi elrettentés után jo-
gosan vetődik fel a kérdés: mit 
együnk? 

– A legfontosabb, hogy tel-
jes kiőrlésű gabonaféléket, 
zsírszegény, gyümölcsökben, 
zöldségekben gazdag, megfelelő 
mennyiségű rostot, vitamint és 
nyomelemet tartalmazó ételeket 
fogyasszunk! Húsfélékből főleg 
fehér húsú halakat, természetes 
alapanyagokat tartalmazzon az 
étrend! 

szánjunk időt magunkra, az 
étkezésekre is. Pihenés és test-
mozgás nélkül az egészséges 
táplálkozás keveset ér. 

– Legyen rendszer az étke-
zésekben, különben felborul a 
szervezet cukor- és hormon-
egyensúlya, sok fölösleges ka-
lóriát viszünk be! Rágjuk meg 
az ételeket! Kerüljük az instant 
ételeket! Óvjuk a bélrendsze-
rünket, hasznos bélflóránkat! 
Antibiotikum szedésekor fo-
gyasszunk probiotikumokat! A 
sok zöldség és gyümölcs ugyan-
csak védelmet nyújt. Fontos a 
bő folyadékfogyasztás: naponta 
2-2,5 liter tiszta víz, amely át-
mos, így méregtelenít. szén-
hidrátokból csak teljes kiőrlésűt 
fogyasszunk, a fehér cukor nem 
ajánlott. Korszerű főzési mód-
szert alkalmazzunk: szokjunk 
le a rántásról, a túlfűszerezés-
ről, a bő zsírban sütésről! Meg-
felelő zsiradékot használjunk! 
Légkeveréses, teflon, kerámia-
sütő ajánlott.

mit FőzzeK 
ma magamnaK?
Korszerű táplálkozással a betegségek ellen

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A korábbi tapasztalatok alapján 
sejthették a szervezők, hogy a 
nyugdíjas Akadémia kerüle-
ti alapításával valami érdekes 
kezdődik, ekkora sikerre azon-
ban ők sem számítottak. Ughy 
Attila polgármester a múlt nyár 
végén kezdeményezte a kerület-
ben a Zsigmond Király Főisko-
la (ZsKF) hatvanon túliaknak 
szóló szabadegyetemi előadás-
sorozatát, amelyet az oktatási 
intézmény sikerrel szervezett 
már meg Óbudán és szent-

endrén is. Az akadémia irán-
ti érdeklődés azóta nemhogy 
lanyhulna, hanem folyamatos 
bővítésre van szükség.

Az akadémia lőrinci elő-
adás-sorozata 2012 őszén in-
dult. Az érdeklődők kéthetente, 
szombati napokon találkoztak 
a városháza üléstermében, ahol 
a ZsKF tanárai a szépkorú 
hallgatóságot érdeklő és érintő 
témakörökben tartottak elő-
adásokat. A helyi nyugdíjas 
klubok, szervezetek aktivitá-

sának is köszönhetően már az 
első alkalommal telt ház volt, 
a következő alkalommal pedig 
újabb érdeklődők érkeztek. 

A tavaszi sorozatban, vagyis 
az akadémia második évad-
jában már négy tanfolyam is 
indult, amelynek költségeit az 
önkormányzat állta. A legna-
gyobb érdeklődést a kezdő an-
gol és a vallástörténet vonzotta.

− Az önkormányzatnak kö-
szönhetően tovább tudjuk bő-
víteni a kínálatunkat, vagyis 
újabb kurzusokat indíthatunk 
a hallgatók számára ingyene-

sen – tájékoztatott Jászberényi 
József, a ZsKF tanszékvezető-
je, az akadémia főszervezője. 
– Környezetvédelmi tanfolyam 
ebben az évadban nem lesz, 
mert a vezetője szülési szabad-
ságra ment. A másik három 
kurzust – az angolt, a vallástör-
ténetet és a civilizációtörténetet 
– azonban most már kezdők és 
haladók számára is meghirdet-
jük, tehát összesen hat kurzus 
indul egyszerre.

A tanfolyamok bővítésével 
egy időben az előadások tema-
tikája is változik:

− Új témákat hoznak az elő-
adók, csupa olyasmit, ami szá-
mot tarthat az akadémia hall-
gatóinak érdeklődésére. Olyan 
fontos kérdésekről beszélnek 
majd, mint például a cukorbe-
tegség, vagy hogy miképpen 
hasznosíthatják az időskorúak 
az okostelefont, mik az előnyei 
és a hátrányai a közösségi mé-
diának, és szó lesz a mesepeda-
gógiáról is.

➜ Kerékgyártó györgy

Az idén már az is elmondható, 
hogy a sportízelítőnek múltja 
van, hogy helyet kér magának 
a kiemelt kerületi rendezvények 
között. Az elmúlt két évben 
az időjárás is az egész napos 
rendezvény mellé állt, a vén-
asszonyok nyara a szép arcát 
mutatta, így remélhetjük, hogy 
ezen a vasárnapon is napfényes 
idő várja majd az érdeklődőket.

Amikor két éve az önkor-
mányzat sport-, közművelődési 
és ifjúságpolitikai munkacso-
portja megvalósította a sport-
ízelítőt, picit az ismeretlenbe 
ugrott, mert nem lehetett tud-
ni, mekkora lesz az érdeklő-
dés.  nos,  a premier ragyogóan 
sikerült, így aztán tavaly már 
annyi ember sétálgatott a kert-
ben, és próbálta ki a számára 
ismert és ismeretlen sportága-
kat, hogy egyértelművé vált: 
harmadszor is megrendezik a 
sportízelítőt, aminek „alcíme”: 
A sport a mi szívügyünk. A 
több ezer érdeklődőt megmoz-
gató esemény fővédnöke Lévai 
István Zoltán alpolgármester, 

aki az elmúlt két évben is a 
Bókay-kertben töltötte az egész 
napját, aláhúzva ezzel, hogy az ő 
szívügye is a sport.

A sportágválasztó, tanévin-
dító fesztiválra azokat a fiata-
lokat (és idősebbeket) várják a 
rendezők, akik az egészséges, 
sportos életmód hívei, és szeret-
nék megismerni a kerület kínál-
ta lehetőségeket, sportágakat. A 
szervezők ígérik, hogy ezúttal 
is változatos programokkal, be-
mutatókkal és harmincnál több 
kerületi sportegyesület bemu-
tatkozásával várják az érdeklő-
dőket.

Étvágygerjesztőnek hadd so-
roljunk fel néhány sportágat: 
aerobic, airsoft, atlétika, íjá-
szat, kutyás sportágak, aikido, 
szumo, karate, nordic walking, 
jóga, szinkronúszás, zumba… 

Az előző mondat végére azért 
került három pont, mert távol-
ról sem csak ennyi sportággal 
barátkozhatnak meg az érdeklő-
dők, hanem jóval többel.

De ne lőjünk le minden po-
ént…

fontos, hogy gyermekeink is megszokják, sok zöldségre és gyümölcsre van szüksége 
a szervezetüknek

egy sikertörténet folytatódik: szeptember 21-én 
megkezdődik a kerületi nyugdíjas Akadémia har-
madik évadja. A programsorozat ismét többet kínál, 
mint az előző félévekben.

OKOsTeLeFOn 
IDŐsKORBAn 
Új témákat is kínál a Nyugdíjas Akadémia 

sportízelítő, amely 
mindenki szívügye
Aki már kipróbálta, aki már belekóstolt, az tudja: ér-
demes újra „megízlelni” azokat a sportágakat, ame-
lyek felvonulnak és bemutatkoznak szeptember 22-én 
a Bókay-kertben.

A nyUgdíJAs AKAdémiA előAdásAi
szeptember 21.: tanulni időskorban – 
dr. Bajusz klára (pte, egyetemi docens) 
október 5.: mit tanulhatunk a polgári világtól? (a 
vállalkozói gondolkodás változatai a boldog békeidők 
magyarországán és ma) – 
dr. Jászberényi József (zskF, kmi) 
október 19.: okostelefonok az idősek 
szolgálatában – sulyok tamás (zskF, kmi) 
november 9.: kelet és nyugati egészségügye, kelet 
és nyugat filozófiája – dr. szalkai iván 
november 16.: őszintén a cukorbetegségről – 
Veresné dr. Bálint márta (se, dietetikus) 
november 30.:  az internetes közösségi 
kommunikáció előnyei és hátrányai – 
dr. Jászberényi József 
november 14.: mesepedagógia – a mesék, 
amelyek nem csak a gyermekeknek segítenek – 
dr. molnár krisztina (pető intézet, egyetemi docens) 
az előadások 9 órakor kezdődnek.
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14 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n Ha olcsónaK Hitt, Kényelmetlen, rossz minőségű szemüveget 
szeretne Kérem, Kerülje el oPtiKámat! Ha eléggé utálja a 
Kontár „szaKemBereKet”, aKKor viszont üzletemBen a Helye! 
szePtemBerBen ajándéK szemorvosi látás vizsgálat gyereKeK 
részére. szaBó tamás látszerész, üllői út 737. 0630-422-8716, 
tomoPtiKa.Hu

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, • 
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, homlokzati 
szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% kedvezménnyel! 
T.: 06-30-318-2173

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 ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítása–építése, külső-belső szigetelés, 
lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-mázolást-
tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 32% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-501-47-62 

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

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 Kert-teleKrendezés, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: 06-
70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.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. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanúsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

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

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

n ingAtlAn FelúJítás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 06-70-391-8976, 06-20-259-6319, 061-781-4021

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

 

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, Üzletünkben: 
mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-
17-17  www.megoldasszerviz.hu

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

n redőny  -fix-mobil szúnyoghálók, napellenző a gyártótól! 5% kedvezmény kerületieknek. 
Ingyenes felmérés. SZOBAFESTÉS, mázolás gyönyörűen, precízen és főleg most OLCSÓN! 
06-30-401-1029

KirándUlás, üdülés
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja autóbuszos hagyományőrző 

kirándulást szervez Pákozd - Sukoró városba. 2013.09.28-án! Bővebb tájékoztatást 
telefonon Horváth Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

n üdülés! Mátraszentimrén 2013 szept. 30 – okt. 06-ig a SILVER szállodában. 
Kényelmes kétszobás apartman 4 személy számára átadó. Éjszaka/fő 2750Ft. Érdeklődni: 
294-5993

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő 
fix + jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei 
számára, amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói 
jogviszony nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen 
szerzett tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk 
fényképes önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-
500-4467 

n A Csemete óvodába azonnali kezdéssel DAJKA munkakörbe munkatársat keresünk. 
A fényképes önéletrajzot az  ovodavezeto@csemeteovoda18.hu email címre várjuk. 

n A Kandó téri általános iskola pályázatot hirdet matematika-informatika-technika 
tanár, történelem-napközi valamint tanító (iskolaotthonos rendszerben) munkakörökre. A 
pályázatokat a titkarsag@kandoiskola.t-online.hu e-mail címre várjuk

Felhívás

n nyúlciPő alaPÍtvány - elKöltöztünK - elKöltöztünK - 
elKöltöztünK örömmel értesÍtünK minden régi és új 
BarátunKat, Hogy a nyúlciPő  alaPÍtvány egy nagyoBB és 
szeBB Helyre KöltöziK. 2013 augusztusától a Xviii. Kerület 
laKatos út 13. szám alatt várjuK szeretettel a gyereKeKet. 
nagyoBB gyereKeKet tanulási ProBlémával, figyelem 
zavarral, HiPeraKtivitással, diszleXiával, diszgráfiával. 
PiciKet megKésett mozgás- vagy Beszédfejlődéssel. 
érd.:06705171131, info@nyulciPoalaPitvany.Hu

 

n leCsó Főző Fesztivál! 50 éves a lakatos lakótelep! 10 éves a Lakatos Lakótelep 
Környezetéért Egyesület! M E G H Í V Ó a Bp. 18.kerület Önkormányzat Civil Alap, Sárkány Center 
támogatásával a LAKATOS LAKÓTELEP KÖRNYEZETÉÉRT EGYESÜLET szeretettel meghívja 
Önt és kedves Családját az általa hagyományos szabadtéri rendezvényére  LAKATOS NAP-ra! 
Időpont:2013.09.15. 10:00 óra, Fővédnök:Ughy Attila polgármester, Védnök:Csomó Tamás 
alpolgármester, Dísz vendég:  (meglepetés) Helyszín: Görögdomb, ( 18.ker. Nefelejcs u. Lakatos 
u. sarok ) Bővebbet:Csörnyei Ferencné elnök 06/30/459-5049. Kellemes szórakozást kíván a 
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület!

ingAtlAn

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n eladó családi házat, házrészt, ikerházat és lakást keresek a XVIII. kerületben.
 290-7442, 06-30-954-2326 

n Xviii. AlACsKAi lAKótelePen tipp-topp állapotú másfél szobás magasföld-
szinti lakás eladó! Irányár: 8.800.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-7442, 
06-30-281-18-77 

n PestlőrinCen második emeleti, két és fél szobás, 63 m2-es karbantartott lakás eladó. 
Irányár: 11.000.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-7442, 06-30-281-18-77 

n lakatos lakótelepen torony-épület X. emeletén több helyiség irodának vagy csendes 
tevékenységre kiadó! Bérleti díj 40 ezer Ft. + rezsi. Érd: +36-30-902-3005 

n Xviii. mAlév lAKóPArKBAn 3 szobás, nappalis, 141 m2-esszélső sorházi 
öröklakás eladó. Irányár: 29.400.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-7442, 
06-30-281-18-77 

n Xviii. lónyAi telePen 4 szobás, nappalis jó állapotú családi ház 600 m2 telken el-
adó.Irányár: 27.000.000 Ft. HETING Ingatlaniroda. www.heting.hu 290-7442, 06-30-281-18-77 

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 
06-1-315-3367 

n 20 éve a kerületben, a 10 éve működő óriásnál. nagy rálátás, ismertség, leinformálha-
tóság. Értékbecslés, bérleti szerződés, hirdetés, használati megosztás, illeték megállapítás, 
energetikai tanúsítvány, fellebbezések készítése. Elidegenítési terhek, tilalmak (szoc. pol., 
haszonélvezet)töröltetése, ügyintézése, tul. lapok rendezése. Ingatlanok lehető leggyorsabb 
eladása optimális áron. Okleveles ingatlan szakértő: 70-454-1818, nyari.piroska@oc.hu 

n 90 nm-es 2+2 félszobás összkomfortos sorházi lakás elcserélendő nem felújítandó 
kis családi házra kis telekkel  vagy eladó 18 m.Ft. irányáron. Tel.: 290-3606 

n eladó Bp. Xviii.ker. Lakatos Ltp-en Mikszáth k. utcára néző 4 emeletes téglaépítésű 
házban 43m2-es 1+1/2 szobás földszinti jó állapotú, parkettás, vízórás lakás. Közlekedés jó 
Kőbánya – Kispesti metrómegállótól 10 percre. Irányár: 7.200.000Ft T.: 06-30-542-6043 

n gloriett lakótelepen eladó egy 1+3 félszobás cirkó fűtéses 1.emeleti lakás. 
Irányár: 11.9 MFt. Tel.: 06-30-274-45-34 

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n Pestszentlőrinc szemere telepen eladó egy 2005-ben  igényesen felújított 
családi ház. A tetőtér beépítéses ház parkosított 540 nm-es telken áll, 154 nm-es, 
duplakomfortos és 7 szobával rendelkezik, így alkalmas élettér nagyobb ill. kétgenerációs 
családok számára is. Irányár: 49,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n XiX. kerületi, világos,  jó állapotú, 59 m2-es panel lakás, jó közlekedésnél eladó. 
Az 1 és 2 fél szobás, nagy konyhás, kitűnő elrendezésű lakás a 10 emeletes ház első 
emeletén van. Irányár: 8,2 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n eladó az Alacskán egy tetőtéri 65 nm-es, 2+1 félszobás, jó állapotú amerikai 
konyhás lakás, tégla házban. A tömbfűtéses lakáshoz teremgarázs is tartozik. Irányár: 
15,4 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n eladó a szarvas csárda térnél a Gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 1 + 2 
félszobás tégla, tetőtéri öröklakás. A 2005-ben épült, cirkófűtéses, a mai kor igényeinek 
kiválóan megfelelő épület, tágas tereivel jól szolgálja egy család mindennapi életét. 
Irányár: 15,8 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n eladó Pestimrén az Újpéteri telepen egy emeletes, 3 és félszobás, 130 m2-es 
családi ház. A ház egy szabályos 480 m-es telken fekszik és körbejárható. A telek nem 
csatornázott, de a bekötési lehetőség a ház előtt adott. A ház déli tájolású, lapostetős 
kocka épület, amely felújítandó Irányár: 21 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n Xviii. kerület parkosított lakótelepén, a volt KISZ lakótelepen eladó 2. emeleten 
lévő 44 nm-es, napos, 1,5 szobás, déli teraszos, részben felújított, konvektoros, jó 
állapotban lévő lakás. Irányár: 8,5 MFt.  Tel: 06 30 9317-174

n gloriett lakótelepen , kulturált tégla házban eladó egy belső kertre néző, világos, 
kellemes hangulatú, praktikusan felújított, gyönyörű 40 nm-es, 1+1 félszobás, 2. emeleti, 
házközponti fűtéses öröklakás. Irányár: 9,5 MFt.  Tel: 06 30 9317-174

n PestlőrinCen, az Alacska lakótelepen, kertre néző,VILÁGOS, JÓ BESZTÁSÚ 75 
m2-es, 2+2 félszobás, I emeleti, közepes állapotú lakás, három emeletes, tömbfűtéses,  
kulturált házban eladó. Irányár: 13 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n Xviii. kerület legszebb lakótelepén a GLORIETT LAKÓTELEPEN, erdőhöz 
közeli, 4 emeletes lift nélküli panel házban, 2. emeleti, FELÚJÍTOTT, 64 NM-ES, 
TERASZOS, 2,5 SZOBÁS meleg hangulatú otthon ELADÓ!  Irányár: 13,9 MFt.

 Tel: 06 30 9317-174
n Pestlőrincen a Bókay telep legcsendesebb részén eladó egy 1287 nm-es telken 

található 90 nm- es családiház, melynek tetőtere beépíthető. A házban 3 külön nyíló, 
parkettával borított szoba, nagy konyha, étkező és fürdőszoba található. Az udvaron 
garázs és pince is kialakításra került. Irányár: 19,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n úJszerŰ meleg HANGULATÚ IKERHÁZ! XVIII. Újpéteritelepen , erdőtől nem 
messze, 2005-ben épült kétszintes,106nm-es ( ebből a garázs 16nm) 4 szobás (2 egész, 
2 fél) dupla komfortos, igényes ,napos ikerház fél eladó. Irányár: 24,99 MFt. 

 Tel: 06 30 9317-174
n PesterzséBeten kitűnő közlekedésnél, csendes kertvárosi övezetben eladó 

egy önálló,  565 nm-es telken lévő 2 kétszobás lakásból álló(egybe is nyitható) 
jelenleg 2 generációs dupla komfortos családi ház. Első lakóépület 80 nm.es, második 
különbejáratú épület 50 nm.es. Dupla garázs és melléképület egészíti ki az ingatlant. 
Irányár: 17,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
20 éve Pestszentimrén, Önökért! Tanévkezdési szemüveg és kontaktlencse 

kipróbálási akció diákoknak, óvónőknek, tanároknak!
UV biztos szemüveglencse AKCIÓ
Magas oxigénáteresztő kontaktlencsék!
Napszemüveg akció!
A progresszív szemüveg mestere!

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!
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K Ö N Y V E L É S
B&B’ 97 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Bugyi Lászlóné, Vecsés, Csillag u. 39. 
Vállalunk teljeskörű könyvelést, bérszámfejtést, 

TB ügyintézést, Mérleg- és elektronikus adóbevallások készítését. 
Könyvvizsgálói és ügyvédi háttér biztosított!

Tel./Fax: 29/355 135. Mobil: 06-30-442 1511.
E-mail: besb97kft@vipmail.hu  H.-Csüt.: 8-15h.

HAJNI KUTYAKOZMETIKA
Fajta és keverékkutyusok teljes körű kozmetikázása. 

Igényes, szép munka, korrekt áron!
Szállítás ingyenes. Hétvégén is hívható!

Vecsés, Kinizsi u. 46/b T.: 0620-334 2242
Az Erzsébet térnél a COOP üzlet mellett.

ALMAVÁSÁR és SZEDD MAGAD AKCIÓ!
az Almapír Kft. gyümölcsösében, 

szeptember 5-étôl
Megtalálható: 
Gyálon át az Ady Endre út végén
Nyitva: munkanap: 8-18 óráig, 

szo-vas.: 9-16 óráig
Gála, Elsztár, Jonagored, Jonika, Idared, Golden,
Zöldalma, Breaburn
Árak:  szedd magad: 120 Ft./kg.

vásárolt: 140,- Ft./kg.
Kapható: natúr almalé 1500,- Ft./ 5 l-esdoboz
Hulló alma: rétesnek, lovaknak, cefrének 65,- Ft./kg.
Telefon: 0620-9429404

Powe r  B o a r d  f i t n e s z p a d
Célzott fitnesztréninggel csökkenthető a civilizációs
betegségek, az elhízás és a szívinfarktus kockázata!

Időseknek is ajánlott, ízületkímélő hatása miatt
Legyen Ön aki jól érzi magát a bőrében!

Bejelentkezés és információ :
+ 36/30-895-1835

2220 Vecsés, Fő út 192.
A fagyizó mellet

Célzott fitnesztréninggel csökkenthető a 
civilizációs betegségek, az elhízás és a 
szívinfarktus kockázata!
- cellulitisz kezelése, méregtelenítés,  

fogyasztás, testformálás, izomfejlesztés, 
feszesítés                                                                                                                                        

- beindul az öngyógyító folyamat, 
az izmok terhelhetősége javul                                                              

- gyorsul az emésztés, erősödik az 
immunrendszer, salakanyag ürülése gyorsul                                                                              

- csontritkulás, alsó végtagi érszűkület 
kezelése, hormonháztartás javítása,

- ízületi károsodás (arthrosis) rehabilitációja

Az új földtörvénynek megfelelően Aranykalászos képzés indul 
100 % utófinanszírozással, 2013. augusztus 23-án 18.00 órától a

vecsési Kulturális Központban (Vecsés, Telepi út 43.)
Jelentkezni még lehet!

Infó: 0630 377 8404 v. 0630 934 6590 
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező

Az új földtörvénynek megfelelően Gyümölcspálinka-gyártó képzés
indul 100 % utófinanszírozással 2013. augusztus 24. 9.00 órától a

vecsési Kulturális Központban (Vecsés, Telepi út 43.)
Jelentkezni még lehet!

Infó: 0630 377 8404 v. 0630 9346590 
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező

Bővítse ismeretét, állami támogatással szerezzen 
utolsó lehetőségként Hivatásos Vadász/Vadtenyésztő 

szakképesítést. 2014-től a képzés megszűnik, 
jelentkezni augusztus végéig még lehet! 

Infó: 0630 377 8404 v. 0630 934 6590 
www.pcmernokiroda.hu facebook: A Szervező
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AblAkpArk MAgyArország kft
Ahol, Az Önnek Megfelelő 

AblAkot és árAkAt, 
MegtAláljA!

nyílászárók, és árnyékolók,
gyártása forgalmazása és 

szerelése.
Minőségi ablakok és kivitelezés 

kedvezményes áron.
Ingyenes felmérés, tanácsadás.
nagy választék, több típus, Öt, 
hat, hét, légkamrás szerkezetek.
Akció háromrétegű üvegezés,

Az első évben ingyenes 
karbantartás. 

50% kedvezmény 
ablakszellőzőkre.

Ajándék ablakszellőző szerelés.
szükség esetén, bontás, javításnál, 

kőműves és festési munkák 
elvégzése, garanciával.
    www.ablakpark.hu 

  érdeklődni:  info@ablakpark.hu
+36 30/747/1148; 
+36 30/661/2405

1103.Budapest, gyömrői út 140.

ABLAKPARK MAGYARORSZÁG KFT.  +3630/7471148;  +3630/6612405;  INFO@ABLAKPARK.HU;  WWW.ABLAKPARK.HU

 

Ablakpark Magyarország Kft 
Ahol, az Önnek megfelelő ablakot és 

árakat, megtalálja! 
 

Nyílászárók, és árnyékolók, 
Gyártása forgalmazása és szerelése. 

 

Minőségi ablakok és kivitelezés kedvezményes áron. 
 

Ingyenes felmérés, tanácsadás. 
 

Nagy választék, több típus, Öt, hat, hét, 
légkamrás szerkezetek. 

 

Akció háromrétegű üvegezés, 
Az első évben ingyenes karbantartás.  
50% kedvezmény ablakszellőzőkre. 

Ajándék ablakszellőző szerelés. 
 

Szükség esetén, bontás, javításnál, kőműves és 
festési munkák elvégzése, Garanciával. 

 

    www.ablakpark.hu  
 érdeklődni:  info@ablakpark.hu 

         +36 30/747/1148;  
         +36 30/661/2405 
1103.Budapest, Gyömrői út 140. 

� a natik által a 
Városháza galériá-
ban rendezett kiál-

lításon a hargita megyei 
gyergyóremete nagyköz-
ség mutatkozik be. a tárlat 
szeptember 13-ig tekinthe-
tő meg. 

A gyergyóremetei delegációt és a meg-
jelent vendégeket Mogyorósiné dr. Pécsi 
Ildikó, a nők a XVIII. kerületért Ala-
pítvány (nATIK) elnöke üdvözölte a 
szeptember 2-i megnyitón. A kapcso-
latfelvételről egy korábbi beszélgeté-
sünk alkalmával így mesélt az alapít-
vány elnöke:  

– Először levélben kerestük meg a 
Nők Órája Asszonyklubot, amelynek ve-
zetője dr. Gyulai Anna gyergyóremetei 
háziorvos. A levélváltást követően az 
erdélyi asszonyok meghívtak minket a 
falunapokra, ahol a község polgármes-
tere díszpolgári elismerést adott át egy 
édesanyának, aki példásan nevelte fel 
tíz gyermekét.  Ez volt az a pillanat, 
amikor a szívünkbe zártuk a települést. 
Azóta több mint tíz év telt el… 

ennek köszönhető, hogy 
gyergyóremete kiállításon mutat-
kozik be a Városháza galériában. A 

tablókon az érdeklődők olvashatnak 
a település történetéről, fényképfel-
vételek sokasága „mesél” a telepü-
lés fejlődéséről, a látnivalókról és 
a különféle remetei programokról.  
– szeretnénk, ha ennek a több mint 
6000 lelket számláló közösségnek a 
törekvéseit, eredményeit és az ezek 
alapjául szolgáló humánumot kerüle-
tünk lakosai is megismernék, és meg-
értenék, mi motiválta a kiállítás címé-
nek megfogalmazását – hangsúlyozta 
Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó.

A tárlaton Csomó Tamás kerületi al-
polgármester és Laczkó-Albert Elemér, 
gyergyóremete polgármestere mondott 
köszöntőt, de ezt megelőzően a polgár-
mester a delegáció négy munkatársával 
együtt népdalokat énekelt.

Laczkó-Albert elemér megköszön-
te a kerületi önkormányzatnak és a 
nATIK alapítványnak, hogy bemutat-

kozhatnak a kerületünkben, majd sza-
badkozott, hogy a kiállításnak nem ők 
adták az „emberségből példát, szorga-
lomból mintát” címet, mert szerényte-
lenségnek tartották volna ezt, de ha a 
szervezők így gondolták, akkor lelkük 
rajta…

A polgármester bemutatta a te-
lepülését, amely székely nagyközség 
Hargita megyében. A hagyomány sze-
rint gyergyóremete Martinuzzi Fráter 
györgy erdélyi kancellár jegyzőjéről, 
Kendeffy Bonifác ferences szerzetesről 
kapta a nevét, aki Ferdinánd osztrák 
császár elől menekülve a Maros fölötti 
„rengeteg erdőben” húzta meg magát, 
és remeteéletet folytatott. 

A polgármester végül Kőmíves Kele-
men népballadáját mondta el hatalmas 
átéléssel, amit a közönség vastapssal ju-
talmazott. 

➜ fülep erzsébet

„emberségből példát, 
szorgalomból mintát”

laczkó-albert elemér, gyergyóremete polgármestere a települést 
bemutató könyvet adott át csomó tamás alpolgármesternek



Városkép p 2013. szeptember 4. XXII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16 egyHáz A lőrinci evangélikus gyülekezet most már az óvodástól a felnőttkorig kísérheti az ifjú hívek útját

�csúcsforga-
lom volt a 
szent lászló 

utcában augusztus 
31-én, szombaton, 
ugyanis ekkor avat-
ták a sztehlo gábor 
evangélikus óvodát, 
amely a Fecskefé-
szek nevet is viseli. 
rekordidő, nyolc 
hónap alatt készült 
el az új intézmény, 
amely szeptember 
közepétől várja a 
kisgyermekeket, akik-
nek korábban csak 
egy egycsoportos 
óvodájuk volt.

Aki netán nem tudta pontosan, 
merre kell menni, az is megta-
lálta a helyet: ünneplőbe, fehér 
ingbe vagy blúzba öltözött gye-
rekek siettek, hogy odaérjenek 
az óvodaavatóra. Az ünnepélyes 
kapunyitás nem csupán a lőrin-
ci evangélikusok és gyermekek 
„győzelme” volt, hanem azo-
ké is, akik valamilyen módon 
hozzájárultak ahhoz, hogy a ki-
csik ilyen szép környezetben és 
összkomfortos intézetben kezd-
hessék meg az óvodai „tanul-
mányaikat” úgy, hogy amikor 
kiröppennek a fecskefészekből, 
csak a szomszédos általános is-
koláig kelljen elrepülniük. (Akit 
pedig még tovább hajt az esze és 
a tudásvágya, az akár a lőrinci 
evangélikus gimnáziumban te-
het majd érettségi vizsgát. Ma-
gyarán: a kerületi gyülekezet 
az óvodáskortól a felnőtté válás 
küszöbéig követi a fecskéit.)

sokak 
segítségéVel
Ami a fecskéket illeti, a meg-
nyitón Gáncs Péter püspök e 
madárkákkal kapcsolatos szép 
hasonlatot mondott az ifjú hall-
gatóságnak.

– A fecskék a földön meglelt 
sárból, az égből hulló esőből 
és a saját nyálukból építik fel a 
fészküket, hogy ott neveljék fel 
a kicsinyeiket, a fiókáikat. Ég és 
föld meg ők saját maguk tesznek 
azért, hogy otthont teremtsenek 

maguknak és a jövőnek. Így le-
hettek ti is ezzel az óvodával, 
mert az Isten adta segítség mel-
lett sokak kétkezi munkájára, 
szorgalmára és akaratára volt 
szükség ahhoz, hogy a tiétek le-
hessen.

aJtónyitÁs, 
kulcsÁtadÁs
Ha taps nem fogadta is az el-

nök-püspök szavait, egyetértés 
bizonyára igen, hiszen azok szá-
mára, akik ott ültek az istentisz-
teleten, s arra vártak, hogy „be-
bocsátást” nyerjenek a három 
épületből álló óvodába, ünnep 
volt ez a nap. 

– A sztehlo gábor óvoda 
ajándék a kerületnek, ajándék 
a gyülekezetünknek és ajándék 
azon családok gyermekeinek, 
akik ebbe az intézménybe járnak 

majd – mondta gáncs Péter.
Az istentiszteletet követően 

a bejárati ajtó megnyitásával a 
püspök átadta az intézmény kul-
csait azoknak, akiknek építet-
ték. ettől a pillanattól kezdve a 
hajóké, a halaké és a galamboké 
volt az épület és a „honfoglalás” 
joga. 

Kalina Katalin, a sztehlo 
gábor intézményegyüttes igaz-
gatója elmondta, hogy három 

csoportban lesznek a kisgyer-
mekek.

összeFogÁs, 
akarat
– Lesz hajó-, hal- és galambcso-
port. Az adott keresztény jel-
képet viselő csoportba tartozó 
gyermekek más és más színű 
épületben töltik majd a napja-
ikat. Zöld, kék és sárga színnel 

különböztetjük meg őket egy-
mástól. Az épület is árulkodik 
arról, hogy milyen színű pólót 
viselnek a halaink, a galamb-
jaink és a hajóink – mondta az 
igazgató asszony, aki elárulta, 
hogy a január 6-án kezdődött 
építkezés a hideg, havas tavasz 
miatt nem volt gond nélküli, 
de az összefogásnak és a segítő 
szándéknak köszönhetően győz-
tek. ennek köszönhetően éppen 
nyolc hónap kellett ahhoz, hogy 
a gyerekek birtokba vehessék 
az épületeket, a kertet, benépe-
sítsék a területet, amelyet nekik 
alakítottak ki.

– A hónap közepétől 56 gyer-
mek jár majd hozzánk, de mi-
vel hetvenet tudunk befogadni 
és ellátni, várjuk azon szülők 
jelentkezését, akik azt szeret-
nék, hogy  a gyermekük szerető 
közösségben, keresztény elvű 
nevelés mellett ebben a szép 
környezetben ismerkedjen az 
óvodai élettel – mondta Kalina 
Katalin.

 
 „evAngering”
Az óvoda kertjében 
kismotoros körpályát 
alakítottak ki az 
építők a vállalkozó 
kedvű fiúknak és a 
bátor lánykáknak. 
természetesen úgy, 
hogy akkor se legyen 
baj, ha esetleg borul, 
elesik a jövő bajnoka, 
mert a biztonság 
maximális szem előtt 
tartásával alakították 
ki – ha használhatjuk 
e hasonlatot – az 
„evangeringet”. 



reKordidő alatt Készült 
el a meseszép otthon
Hajók, halak és galambok a Szent László utcában

a keresztény jelképeket viselő csoportok más és más színű épületben töltik majd a napjaikat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

kisasszony 
napja
Kisboldogasszony ünnepe – Kis-
asszony napja – azért van szeptem-
ber 8-án, mert e napon szentelték 
fel azt a jeruzsálemi templomot, 
amelyik azon a helyen található, 
ahol a hagyomány szerint szűz 
mária született. ez a templom ma 
is áll, szent Annának szentelve.

A XII. századtól kezdve került az ün-
nep dátuma Magyarországon is erre a 
napra. Kisboldogasszony ténylegesen 
a XVIII. században fejlődött ünneppé. 
ekkor alakult ki, s vert gyökeret számos 
népszokás is. e napnak a hajnalát a hívők 
régebben a szabadban várták, és „csatla-
koztak az angyalokhoz”, akik a mennyben 
örvendeztek a szűzanya születésén. Aki 
érdemes volt rá, megláthatta a felkelő nap-
ban szűz Máriát. 

Ha nem tudták elvetni egyed napján 
az őszi búzát, akkor Kisboldogasszony 
napján tették meg ezt. szokás volt az is, 
hogy a búzaszemeket szétterítették, s a 
pap szentelt vízzel hintette meg. A Du-
nántúl egyes részein Istent kérték, hogy 
szentelje meg azokat harmattal. A vetésnél 
a megüresedett zsákokat feldobálva kérték 
Istent, hogy növessze nagyra a gabonát, 
amely így bő termést adott a következő 
évben…

Magyarországon ma megközelítő-
leg 180 Kisboldogasszony-kápolna van, 
amelyeknek általában e napon van a bú-
csúja. A legismertebb zarándokhely az a 
máriaremetei Kisboldogasszony-templom, 
ahol már számos csoda és jelenés történt. 

szép hagyomány, hogy a 
Kisboldogasszony-búcsún részt vevő za-
rándokok éneklő menetté alakulnak, s 
ahol van Mária-szobor, ott leányok viszik 
azt magasba emelve. A menetet minist-
ránsfiúk vezetik.

gödölle Mártont augusztus 
1-jei dátummal helyezte át 
erdő Péter bíboros a közeli-
nek mondható Mátyásföldre. 
A 45 éves atyát váratlanul érte 
a hír, nem is gondolt erre, de 
örömmel vállalta el a felada-
tot. „Azért is, mert a papi fo-
gadalmaim között szerepel az 
engedelmesség is, így termé-
szetesen ott szolgálok, ahova 
küldenek, ahol szükség van a 
személyemre. nem kis feladat 
vár rám Mátyásföldön, mert 
két plébánia tevékenységéért 
leszek felelős. A mátyásföldin 
túl a cinkotait is vezetni fo-
gom. Igyekszem a lehető leg-
jobban megfelelni az elvárá-
soknak.”

Tíz év egy plébánia élén 
nem kevés idő. ezért is mondja 
gödölle atya, hogy „a plébánia-
közösségben arcról már szinte 
mindenkit ismert, de a legtöbb 
embert név szerint is. „Pici-

két idegenbe megyek most, 
hiszen itt, Pestszentimrén, 
kiváló, egyenes embereket és 
összetartó családközösségeket 
ismertem meg. Hű híveimnek, 
jó ismerőseimnek tekintettem 
őket. Tudtam, mit kaphatok, 
mire számíthatok tőlük. Lé-
nyeges volt ez számomra, 
mert a hívekkel való kapcso-
lat a lelkipásztor életének na-
gyon fontos részét képezi. A 
mátyásföldi–cinkotai szolgála-
ti helyemen újabb emberekkel 
kell hasonlóan elmélyült kap-
csolatot kialakítanom.”

gödölle atyát akár 
„pestszentimrei templomépí-
tőnek” is nevezhetjük, mert 
oly sokat tett az épületegyüttes 
megszépítéséért. Talán elég, 
ha a 2011-ben épített urnate-
metőt, a templomtető 2012-es 
újjáépítését vagy a szentély fel-
újítását említjük, amely nem-
rég fejeződött be.  

 „A közösséget itt hagyni 
nem volt könnyű, de az éppen 

csak felújított épületeket  itt 
hagyni nem sajnálom, hiszen 
azt nem magamnak építtettem 
és renováltattam, hanem az 
itt élő s a hitükért sokat tévő 
keresztény közösségnek. ez 
az övék, hirdetve Isten dicső-
ségét.”

szeptember 1-jén, vasárnap, 
ünnepi szentmise keretében 
székely János püspök áldotta 
meg a felújított templomot, a 
szentélyt és az újjáépített tető-
szerkezetet.

„A pestszentimrei hívekkel 
közösen köszönhettük meg az 
Úrnak ezt a szépen felújított 
templomot.” 

OTTHOn, MÉgIs 
VenDÉgKÉnT 
esKeTeTT A PLÉBÁnOs
tízévnyi szolgálat után vált meg a szívének kedves 
szent imre-templomtól gödölle márton, aki plébános-
ként szolgálta az itt élő híveket. Augusztus 24-én még 
Pestszentimrén, de már vendégként adott össze egy 
fiatal párt annál az oltárnál, amelynél oly sokszor ce-
lebrált szentmisét az elmúlt évtized során.

ktn-napok
Jótékonysági rendez-
vénysorozatot tartanak 
szeptember 20–22. 
között a Múzeum-
kertben. A Katolikus 
Társadalmi Napok 
(KTN) célja a társada-
lom érdekében dolgozó 
katolikus intézmények, 
civil szervezetek bemu-
tatása.  Az esemény 
fővédnökei: Erdő Péter 
bíboros, esztergom-
budapesti érsek, Áder 
János köztársasági 
elnök, Mádl Dalma 
jószolgálati nagykö-
vet és Gyurta Dániel 
olimpiai bajnok úszó. 
Az érdeklődők talál-
kozhatnak a Katolikus 
Karitász, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgá-
lat és a Nem Adom Fel 
Alapítvány képviselői-
vel, s meghallgathatják 
Böjte Csaba atya 
előadását. A kerek-
asztal-beszélgetések 
mellett neves előadók, 
például a Misztrál, a 
Holdviola, a Magas-
hegyi Underground 
együttes és Baricz 
Gergő muzsikáját 
élvezhetik. Bővebben: 
www.kattars.hu.

 Az úJ PléBános
lak gábor Budapesten született 1980. február 
19-én. esztergomban szentelték pappá 
2007. június 16-án. diakónusi gyakorlaton a 
kelenföldi szent gellért Plébánián volt 2006-
ban. ezután káplánként szolgált a soroksári 
nagyboldogasszony Főplébánián, majd az 
esztergom-Belvárosi Plébánián. ezt követően 
a budapesti szent gellért Plébánia volt a 
szolgálati helye. Plébániai kormányzó, plébános 
a pestszentimrei szent imre Plébánián ez év 
augusztus 1-jétől.
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17ProgramajánlóKoncertek, kiállítások sport- és családi rendezvények a Havanna-lakótelepi Napokon

egy hétig 
tart a szüret

sportrendezvényekkel, ingyenes kiállításokkal, csalá-
di és gyermekprogramokkal, intézményi nyílt napokkal 
és koncertekkel várnak mindenkit a Xv. havanna-lakó-
telepi napokra. A programsorozat szeptember 8-án a 
hagyományos havanna bajnoka kerületi asztalitenisz-
versennyel indul, szeptember 15-én pedig Beatrice-
koncerttel és tűzijátékkal zárul.

– A cél az, hogy az itt élők igényes szórakozási, kikapcsolódási lehe-
tőségeket kapjanak úgy, hogy szinte csak az ajtajukon kell kilépniük 
– mondta Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője. 
– szeretnénk elérni, hogy az emberek a hétköznapokban is használ-
ják a közösségi házat. Az egyhetes rendezvény csúcspontja ugyan a 
zárónap, de hét közben is sok érdekesség vár mindenkire.

A kulturális rendezvények mellett – akárcsak az elmúlt években 
– idén is számos helyi civil és egyéb intézményi program várja az 
érdeklődőket, akik megismerkedhetnek többek között a helyi okta-
tási, egészségügyi és szociális helyzettel, lehetőségekkel.

– Természetesen ezek az előadások is ingyenesek, hiszen az in-
tézmények is fontosnak tartják, hogy az itt élők megismerjék a tevé-
kenységüket – tette hozzá Császár Bíró Lilla.

Vasárnap a szabadtéri színpadon a zárókoncert előtt Levente 
Péter és Döbrentey Ildikó gyermekműsora, helyi óvodások bemu-
tatója, kutyaszépségverseny Lang györgyi és Falusi Mariann veze-
tésével, nótacsokor, a Kondor Béla Közösségi Házban működő mű-
vészeti csoportok – köztük a Kolibri Táncegyesület és a Botafogo 
Táncegyüttes – fellépése ígér változatos szórakozást.

A Havanna-napokon ízelítőt kapunk a kerületben élő nemze-
tiségek kultúrájából, továbbá lesznek különböző ingyenes szűrő-
vizsgálatok és életmód-tanácsadás is. A programot képzőművészeti 
kiállítások, valamint katasztrófavédelmi, tűzoltósági, rendőrségi és 
polgárvédelmi bemutatók színesítik. 

➜ P. a.

50 éves 
a laKatos-
laKótelep

idén 10 esztendős a lakatos lakótelep Környezetéért 
egyesület, amely szeptember 15-én szervezi meg a la-
katos-napokat.

Az immár hagyományos programoknak a korábbi évekhez hason-
lóan a görögdomb (nefelejcs utca–Lakatos utca sarok) ad otthont. 
A rendezvények 10 órakor a hivatalos megnyitóval kezdődnek, majd 
családi programokkal folytatódnak.

10.30: az eötvös Loránd Általános Iskola ének- és zenekara
11.00: a szivárvány óvoda gyermek tánccsoportja
11.15: Mohai Tibor „gyermekjátszótárs”
12.00: Tébláb táncegyüttes
12.30: a XVIII. kerületi görög nemzetiségi 
Önkormányzat zene- 
és tánccsoportja 
13.00:  Kadlott Karcsi mulatós nótákat énekel
13.55: a vetélkedők eredményhirdetése 
14.30: Magyar Rózsa nótákat énekel 
15.10: solti János romantikus dalokat énekel
16.00–18.30: a Retroleum együttes műsora

A lecsófőző versenyre jelentkezést még elfogadunk. Ingyenes 
lecsókóstolás! Civil sátor, ingyenes vérnyomás- és koleszterinszínt-
mérés, vidámpark a gyermekeknek. Az egyesület az önkormány 
civil alapjának, a sárkány Centernek és a Budapesti erőműnek a tá-
mogatásával rendezi meg a programokat. A Lakatos-nap fővédnöke 
Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő; védnöke Csomó 
Tamás alpolgármester.

rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 13. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Alapfokú Művészeti Iskola 
musical-előadása
Szeptember 21. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Táncot tanít 
Vörös Árpád, zenél a Turi család. 
Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Szeptember 21. 17.30: Kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművész vezetésével.
Szeptember 21. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Táncot tanít 
Vörös Árpád, zenél Olasz György. 
Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Szeptember elejétől újraindulnak 
közkedvelt tanfolyamaink, 
foglalkozásaink. Ismét lesz zumba, 
zsírégető torna, s a New Dance World 
és a Magic Dance tánciskola is várja 
régi és új tanulóit.
Az őszi hónapoktól számos programot 
kínálunk az érdeklődőknek. Vendégünk 
lesz többek között az Alma együttes 
és Zorán, karácsonyi koncertet ad 
a Kaláka, és több színdarabot is 
megtekinthetnek majd a Rózsában. 
Az előadásokra már most kaphatók 
jegyek a nyitvatartási időben. A 
részletes programról érdeklődni lehet 
személyesen a művelődési házban 
vagy az intézmény honlapján.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 órától 
19 óráig, illetve a rendezvényekhez 
igazodva a hétvégén is.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szeptemberben szerdánként 
és szombatonként lehet 
beiratkozni októbertől induló 
sí- és snowboardtanfolyamainkra. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 
óráig. Síiskolánkban októbertől 
áprilisig folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni mesterséges 
pályánkon. Egyéni és csoportos 
oktatást is vállalunk 3 éves kortól 
kezdődően az emberi életkor 
és vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. A pályán 
különleges minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, egy mozgó 
járda felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Szeptember folyamán több hétvégén 
ingyenes bemutató oktatásokat 
tartunk. Részletes információk a 
síiskola honlapján.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 14–15.: Budapest Open – 
egész napos karateverseny

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 3.

Telefon: 291-0535
Szeptember 7. 18 óra: PLER-
Budapest–Vác férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Szeptember 14. 18 óra: PLER-
Budapest–Balatonfüred férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Szeptember 21. 18 óra: PLER-
Budapest–Gyöngyös férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 7-én egész nap várjuk 
olvasóinkat és az érdeklődőket a 
Szeptemberi Kóstolón felállított 
sátrunkban!
Szeptember 14. 11 óra: Társasjáték 
klub. Sokféle társasjáték kisebbeknek, 
nagyobbaknak egyaránt.
Szeptember 17. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja.
Szeptember 18. 17 óra: 
KézműveSzerda – ceruzatartók, 
dobozok készítése
Szeptember 19. 17 óra: Egészséges 
életmód – előadás
A Galéria 18 kiállítóteremben október 

4-ig tekinthető meg Pápai Dezső 
festőművész kiállítása.
Internet-felhasználói tanfolyam indul a 
könyvtárban, 20 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. Első csoport (haladó): 
szeptember 23., 30., október 7., 
14., 21. Második csoport (kezdő): 
szeptember 25., október 2., 9., 
15., 22. Jelentkezni személyesen, 
a részvételi díj befizetésével lehet. 
Részvételi díj: beiratkozott olvasóknak 
110 Ft/óra, regisztráltaknak 110 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Szeptember hónapban Takács Zsóka 
tűzzománc-kiállítása tekinthető meg a 
könyvtárban. 

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Szeptember 5.: Csevegő csütörtök
Szeptember 11.: Receptcsere
Szeptember 14-én 9–15 óra között 
mindenkit szeretettel várunk a 
Havanna-lakótelepi Napok keretében. 
Lehetőség lesz beiratkozni, 
kölcsönözni. 11 órakor meseolvasás 
gyermekeknek, 12 órától főzési 
praktikák felnőtteknek. 13.30-tól 
sakkverseny. 
Szeptember 16.: Társas hétfő
A könyvtárban az év végéig 
folyamatosan látogatható a Gárdonyi 
Géza emlékére összeállított kiállításunk. 
Szintén megtekinthető a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény által összeállított Kerületi 
óvodák a kezdetektől című kiállítás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 7. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Szeptember 7. 16 óra: Mulassunk 
együtt – zenés, táncos, műsoros 
délután a Marsai Dalkörrel
A szeptember 8–15. között 
tartott Havanna-lakótelepi Napok 
rendezvénysorozat keretében az alábbi 
programokkal várjuk az érdeklődőket:
Szeptember 8. 10 óra: Csoki koncert 
és zenei ismeretterjesztő előadás. 
Téma: a népzene
Szeptember 8. 15 óra: Színes 
orchideák – Hűvösvölgyi Ildikó és 
Kautzky Armand zenés-verses műsora
Szeptember 9. 16 óra: a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház III. Pszichiátriai 
Rehabilitációs Osztályán kezelt betegek 
alkotásaiból rendezett Lelkünk tükrei 
című kiállítás megnyitó ünnepsége 
Szeptember 9. 17 óra: a Lelkünk 
varázsának tárháza – az intarzia mint 
lakberendezési lehetőség című kiállítás 
megnyitó ünnepsége
Szeptember 10. 16.30: az egykori 
Állami lakótelepen élők baráti 
találkozója
Szeptember 11. 18.45: Zumba
Szeptember 12. 18 óra: a Brass on 
Brass Dixieland Band klubkoncertje 
Szeptember 13. 18 óra: Cseh 
Tamás-emlékest kerületi tanárok 
közreműködésével. A koncert 
fővédnöke Kucsák László 
alpolgármester.
Szeptember 13. 22 óra: Karaoke 
Szeptember 14. 12 óra: a XVIII. kerületi 
nemzetiségi önkormányzatok műsora
Szeptember 14. 17 óra: Bangó Margit 
műsora
Szeptember 15. 10.10: Levente Péter 
és Döbrentey Ildikó gyermekműsora
Szeptember 15. 11.10: a Kondor Béla 
Közösségi Házban működő művészeti 
csoportok ízelítője
Szeptember 15. 11.30: a MEOE 
Pestszentlőrinci Kutyaiskola bemutatója
Szeptember 15. 12.10: Havanna 
ebe címmel kutyaszépségverseny 
a Havanna Egyesület és a 
MEOE Pestlőrinci Kutyakiképző 
Iskola szervezésében. Meghívott 
sztárvendégek és műsorvezetők: Falusi 

Mariann és Lang Györgyi
Szeptember 15. 13 óra: Jó ebédhez 
szól a nóta – S. Nagy Zsuzsa, Kovács 
Böske, Kocsor Irén, Csáki Tibor és 
Nógrádi Tóth István nótaműsora
Szeptember 15. 14 óra: a Kondor Béla 
Közösségi Házban működő művészeti 
csoportok ízelítője
Szeptember 15. 16 óra: Az élet egy 
kabaré – részletek a musicalből az 
Otthon Theatrum előadásában
Szeptember 15. 16.50: a Langaléta 
Garabonciások gólyalábas műsora
Szeptember 15. 18 óra: Radics Gigi-
koncert
Szeptember 15. 19.30: Beatrice-
koncert
Szeptember 15. 21 óra: Tűzijáték
Szeptember 18. 18.45: Zumba
Szeptember 19. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Szeptember 21. 16 óra: A XVIII. 
kerületi örmény kisebbségi 
önkormányzat díjátadó ünnepsége
Szeptember 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub.
Szeptemberben újraindulnak a 
tanfolyamaink: Akrobatikus rock and 
roll, Ritmikus gimnasztika, Kolibri 
Táncegyesület, Capoeira, Country Six 
Rebels, Break, Karda Bea énekstúdió, 
Botafogo Táncegyüttes, Foltvarró 
kör. További információ a 291-6564 
telefonszámon kapható.
Szeptembertől minden csütörtökön 
17.30-tól ingyenes jogi tanácsadás.

városházA díszterem
városház utca 16.

Szeptember 20. 18 óra: a Vox Arborum 
kamarazenei hangversenye
Szeptember 22. 18 óra: Fellegi 
Ádám Liszt-díjas zongoraművész 
hangversenye

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Szeptember 7–8-án múzeumi 
programok a Szeptemberi Kóstolón. 
A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 
16 óra, pénteken 9 és 14 óra között.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

rePüléstörténeti 
Kiállítóterem

üllői út 440.
(Delta Üzletház, I. emelet)
Ég és Föld – A polgári repülés és 
Budapest XVIII. kerülete címmel 
repüléstörténeti kiállítás.
Megtekinthető: csütörtöktől szombatig 
10 és 18 óra között. Szeptember 7-én 
technikai okok miatt zárva tartunk.

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyeztetéssel.
A Tomory-teremben az Ady 
Endre Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái tekinthetők meg 
Időutazás a középkori Magyarországra 
– Múltunk emlékei címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére: 100 éve 
született Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: kedden és szerdán 
14–18 óra között.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

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

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971

www.pikhaz.hu
Az ősszel még továbbra is külső 
helyszíneken várjuk programjainkra 
az érdeklődőket.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56-60.):
Szeptember 7. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub, zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub, zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 500 Ft. 
Bajnokok tánciskolája manóktól 
a seniorokig, salsa-oktatás. 
Beiratkozás szeptember 8-án és 
15-én, s ez utóbbi napon ingyenes 
próbaóra is lesz. Első foglalkozás 
és pótbeiratkozás szeptember 
22-én. A tornaterem bejárata az 
István utcáról nyílik. A tánciskola 
díja 10 alkalomra felnőtteknek 
8500, gyermekeknek 8000 Ft. 
Foglalkozások vasárnaponként.
Kedden és csütörtökön 19.15-től 
zumba fitness.
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.):
Szeptember 11. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Szeptember 17. 18 óra: 
Tudatos életmód klub. Téma: 
boldogságtréning. Előadó: Borszéki 
Ferenc
Szeptember 19. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Szeptember 17-től néptáncoktatás a 
4–8 éves korosztálynak. Részvételi 
díj: 2000 Ft/hó. 
A La Stella Énekstúdió 10 éves 
kortól várja a jelentkezőket. 
Előzetes jelentkezés Zorn Erzsébet 
korrepetitor-művészeti vezetőnél a 
06-70-943-0869-es telefonszámon 
vagy a PIK telefonszámain, illetve 
e-mailben: zornerzsebet@citromail.
hu; pikhaz@pikhaz.hu. Írásos 
jelentkezéskor rövid bemutatkozást 
és elérhetőséget kérünk.
Októbertől városi séták, amelyeken 
megismerhetők Budapest rejtett 
építészeti és múzeumi kincsei.
„Kerítés” kiállítás Pestszentimrén a 
Jövőműhely Egyesülettel.
A Pestszentimrei Sportkastélyban 
Baba-dúdoló és Maszat-kuckó 
foglalkozások. Érdeklődni a PIK Ház 
elérhetőségein lehet.
A programokról bővebb 
információért érdeklődjön 
személyesen az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.), telefonon 
(291-9202), illetve keresse 
műsorfüzetünket, látogassa meg 
weboldalunkat (www.pikhaz.hu) 
vagy Facebook-oldalunkat (www.
facebook.com/pikhaz).

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10–19 óráig, szombaton 9–12 
óráig a PIK Ház felújítása alatt 
a fenti címen!
Szeptember 13.: Barangoló 
kör. Bővebb információ a 
www.pikhaz.hu honlapon 
vagy Reiman Katalinnál 
kérhető a 06-30-350-3266 
telefonszámon. 
Szeptember 21. 10 óra: 
Kreatív kézműves foglalkozás 
gyermekeknek. 
Szeptember 5-én és 19-én 
ingyenes jogi tanácsadás 
polgárjogi ügyekben. Előzetes 
bejelentkezést kérünk, ennek 
hiányában senkit sem tudunk 
fogadni!
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.

PolgároK házA
üllői út 517.

Szeptember 7-én szombaton a 
Szeptemberi Kóstolón mindenkit 
szeretettel vár a kerületi Fidesz az 
1. és a 3. sátornál egy kis kóstolóra, 
beszélgetésre.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. A jogi 
tanácsadás szünetel.

Programok
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AZ ALÁBBI 
VERSENYEKRE 
VÁRJUK 
A LAKOSSÁG 
JELENTKEZÉSÉT:

HAVANNA BAJNOKA 
ASZTALITENISZ VERSENY,
HAVANNA KUPA 
JUDO BAJNOKSÁG GYEREKEKNEK,
LAKÓTELEPI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ 
BAJNOKSÁG,
ZENTAY GYULA  EMLÉKVERSENY 
KERÜLETI SAKK BAJNOKSÁG,
HAVANNA EBE KUTYASZÉPSÉG VERSENY,
BOGRÁCSBAN FŐZÖTT ÉTELEK VERSENYE

15.  HAVANNA L AKÓTELEPI 
NAPOK

2013.  SZEPTEMBER 8 -  15.

A LAKÓTELEPEN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK, CIVIL SZERVEZETEK, ÉS AZ ITT ÉLŐK KÖZÖS PROGRAMSOROZATA

M E G H Í V O T T  S Z T Á R V E N D É G E I N K : 
HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ - KAUTZKY ARMAND

BANGÓ MARGIT
FALUSI MARIANN - LANG GYÖRGYI

DÖBRENTEY ILDIKÓ - LEVENTE PÉTER
RADICS GIGI

NAGY FERÓ ÉS A 
BEATRICE
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– Amikor arra kértem, hogy so-
rolja fel az eddigi egyesületeit, 
nem gondoltam, hogy ennyi ír-
nivalót ad. Már percek óta so-
rolja…

– Igen, mert egyrészt a 28 
évemmel nem tartozom már 
a fiatalok közé, másrészt azért 
hosszú a lista, mert másfél évti-
zedet töltöttem el kézilabdázás-
sal. Ha nagy szavakat akarnék 
használni, azt mondanám, ez 
határozta és határozza meg az 
életemet.

kluB kluB utÁn
– Ezt a 15 évet röviden úgy le-
hetne összegezni, hogy Diósgyőr-
től Pestszentlőrincig – egynéhány 
kitérővel…

– Lehet, hogy több is az, 
mint egynéhány, mert a PLeR a 
hetedik csapat a pályám során. 
Miskolcon kezdtem, valamikor 
még az „őskorban”, hogy onnan 
átigazoljak a Diósgyőri KC-be. 
ezután egy nagy ugrással győr-

ben kötöttem ki, Tóth László 
hívására, aki juniorkapitány is 
volt akkor. Utána Mezőkövesd 
következett, ami azért marad 
emlékezetes, mert feljutottunk 
az első osztályba.

– Egy ugrás keletről nyugatra, 
aztán vissza. Nem helyben ülő 
típus.

– s még nem értem a végére. 
A következő állomás a Ferenc-
város volt, ahol újabb siker-
élménnyel lettem gazdagabb. 
Harmadikok lettünk a bajnok-
ságban, ami nem volt kis dolog.

– Ehhez képest megint to-
vábblépett, felrúgva a görög 
mondás igazságát, hogy nem le-
het kétszer ugyanabba a folyóba 
lépni.

– Lehet, hogy tényleg nem, 
mert az akkor nem igazán ruti-
nos Mezőkövesddel kiesés volt a 
vége.
– Ezután érezhette úgy, hogy 
kicsi ez az ország, mert elment, 
méghozzá jó messzire.

– Kínálkozott egy lehetőség, 
egy profi szerződés Francia-
országba, a Limoges Hand 87 
csapatához, s mivel jónak tűnt, 
elfogadtam, így egy évet ott töl-
töttem.

– A Limoges-t nagy jóindu-
lattal sem nevezhetjük francia 
élcsapatnak. A harmadosztály-
ban szerepel, ott is a középme-
zőnyben. Bár egy jó szerződés 
sok mindenre magyarázatot ad-
hat…

– ez is szerepet játszott, de 
benne volt az is, hogy európa 
egyik legerősebb bajnokságában 
mutathatom meg magam. A 
szakma legalább annyit számí-
tott, mint a szerződés, higgye el.

– Mégis itthon éri önt az idei 
szezonkezdet, nem vert gyökeret 
Franciaországban.

– nem, mert súlyos sérü-
lést szenvedtem, ami az összes 
számításomat keresztülhúzta. 
Játszani nem tudtam, miköz-
ben két másik francia klub, a 
Toulouse és a Vernon is megke-
resett. ez utóbbinál már átestem 
a sportorvosi vizsgálaton is, de 
mivel a sérülésem miatt nem 
tudtam részt venni a próbajáté-
kon, nem kellettem.

megküzd 
a Balszélért
– Két, pontosabban három fran-
cia lehetőség helyett majdnem a 
pad alá került, ami azért, köze-
lebb a harminchoz, mint a hu-
szonöthöz, nem jó ómen.

– Már éppen zuhantam le-
felé, amikor ismét Horváth Ist-
ván volt az, aki „elkapott”. Ő 

javasolta, hogy mivel az eliga-
zolásoktól függetlenül is egyben 
maradt a Lőrinc, szükség lehet a 
rutinomra. Arról nem beszélve, 
hogy tudtam, a hosszú kihagyás 
vissza kell térnem a pályára, 
edzenem kell. nagy szerepet 
játszott a döntésemben, hogy 
az általam kiváló szakember-
nek tartott Zsiga gyula az edző. 
nem dolgoztunk még együtt, de 
a jó hírét ismerem, így nem volt 
kérdéses a döntésem.

– A csapat egyik legrutino-
sabbjaként új fiú Lőrincen, s 
bizonyítania kell, hogy az öné 
legyen a balszél.

– Meg is fogom tenni, sőt 
amióta itt vagyok, erre készü-
lök. A többi meg úgyis a mecs-
cseken mutatott játék alapján 
dől el. Ami engem illet, kész 
vagyok bárki ellen bizonyítani, 
felveszem a kesztyűt.

A sZePTeMBeRI 
MeneTRenD

1. forduló: 
PLeR–Vác,  szeptember 7., 

Lőrinci sportcsarnok, 18 óra. 
2. forduló:  

győr–PLeR, szept. 11., 
győr, 18 óra.  

3. forduló: 
PLeR–Balatonfüred, 

szept. 14., Lőrinc, 18 óra. 
4. forduló: 

PLeR–gyöngyös, 
szept. 21., Lőrinc, 18 óra. 

5. forduló: 
Csurgó–PLeR, szept. 28., 

Csurgó, 18 óra.

németH tamás, az új 
fiú nagy rutinnal

Amint az edző mondja, a di-
ákolimpia országos döntőjé-
ben elért két dobogós helye-
zés természetesen nagy-nagy 
örömöt szerzett mindenki-
nek, aki akár csak egyetlen 
„Hajrá, gloriett-tel” segítette 
a srácokat, de…

– nehogy bárki is nagy-
képűséggel vádoljon engem 
vagy bármelyik edzőtársa-
mat, de sejtettük, hogy lesz-
nek dobogós helyezéseink. 
egyszerű ennek az oka, nem 
kell keresni a csodát. Csak 
a melót. nincs szó semmi-
féle csodáról, csupán olyan 
megtervezett és összehangolt 
munkáról, amelynek törvény-
szerűen megjön az eredmé-
nye. A diákolimpia döntői 
után ez két finálét jelentett a 
srácoknak.

A országos döntőbe bejutó 
négy gloriett-csapat (vagyis 
annyi korosztályuk került a 
legjobbak közé, amennyi ösz-
szesen elindulhatott) közül az 
1. korcsoportosok az első, a 4. 
korcsoportban pályára lépők 
pedig a második helyezést 

szerezték meg. A 2. és a 3. 
korcsoportosok a kilencedi-
kek lettek.

Azért valamit mégis el-
árul Pannai László, bár ez 
sem jelent titkot, inkább elő-
re gondolkodást a gyerekek 
egészsége és talentumuk ki-
bontakoztatása érdekében.

– Akik a mi sulinkba, a 
gloriett Általános és sport-
iskolába járnak, azok nem 
„ússzák meg” mozgás nélkül. 
A tanulás mellett és után er-
ről szól az életük. Az idősebb 
városiak emlékezhetnek még 
arra, hogy amikor nyaranta 
kiszabadultak a fővárosból 
vidékre, mennyit erősödtek, 
ügyesedtek, s más gyerekként 
jöttek vissza. Valami ilyesmi 
történik nálunk is, csak nem 
kell vidékre menni. A gyere-
kek élete a sport jegyében zaj-
lik, előre megtervezetten.

edzésekkel, mérkőzések-
kel – s mire észbe kapnak, 
szinte már kész futballisták. 
ezt nem is kerülhetik el, mert 
a napi testnevelés mellett heti 
3-4 edzésen vesznek részt.

A gLORIeTTeseK 
ARAny- És 
BROnZÉRMe
senki sem csodálkozik azon, hogy kiválóak a 
gloriett se ifjú futballistái. úgy kezelik ezeket a srá-
cokat Pestszentőrincen és Pestszentimrén, hogy ha 
nem történik földindulás, rájuk lehet számítani, az ő 
sikereik úgy érkeznek, mint az 50-es villamos az ül-
lői úton. erről a biztos menetrendről beszélgettünk 
a gloriett se edzői stábjának egyik tagjával, Pannai 
lászlóval.

 

�
nem állítható, hogy dúskál a rutinos 
és a klasszis játékosokban a szep-
tember 7-i bajnoki rajtra készülő pler 

Budapest csapata. sokan távoztak, ami 
nem jelent előnyt zsiga gyula csapatának. 
az érkezők között azonban van egy olyan 
játékos, akire – ha bizonyítani is tudja a 
profizmusát – bizton számíthat az együttes, 
a szakvezetés. németh tamásról van szó, 
aki kacskaringós pályarajz után került a 
pestszentlőrinci csapathoz.

a franciaországból hazatért játékosra nagy kihívás vár a Pler-ben

A siKerKováCsoK
a gloriett korosztályos csapatait irányító edzők: 
1999: gombos lászló, pannai lászló. 
2000: hovanyecz Ferenc, németh tamás. 
2001: hovanyecz Ferenc. 
2002: gombos lászló, roboz sándor.
a gombos–pannai-duó irányította 1999-es 
korosztály, valamint a hovanyecz-féle 2001-es 
csapat a diákolimpián túl első lett korosztálya 
bajnokságában is.
mindenképpen meg kell említeni az egykori 
honvéd-futballista, Varga istván nevét is. a kiváló 
szakember biztosítja a munka hátterét, ő tanítja 
meg az alapokat, s irányítja át a tehetséges srá-
cokat az edzői stábhoz.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Kacskaringós pályarajz – diósgyőrtől limoges-on át lőrincig

AngyALOK TAJVAnRÓL
Nem voltam ott, nem láthattam, de érzem: olyanok lehettek 
a kerületi gyökerekkel bíró Marosi Ádám napjai a tajvani 
öttusa-világbajnokságon, mint amikor szaunázik valaki, s a 
negyvenfokos forró vízből belezuttyan a csaphideg medencébe. 
Idő kell hozzá, amíg magához tér, csak jó néhány „légmentes” 
pillanat után jut ismét levegő a tüdőbe.
Valami ilyesmit élhetett át az augusztus 27-én befejeződött 
vébén a londoni olimpia bronzérmese, a nemrégiben Európa 
legjobb öttusázójává lett Marosi Ádám. Hideget is, meleget is.
Azzal kezdődött, hogy nem kezdődött sehogy… Illetve 

elkezdődött, csak Ádám számára csúfosan, mert az egyéni 
és a csapatversenyben elkövetett botlásai és hibái azt 
jelentették, hogy a vérmes reményekkel, tán túlságosan is nagy 
elvárásokkal útjára bocsátott kiváló tusázó ezúttal nem tudta 
legyőzni önmagát, a vert mezőnyben végzett. Csak a 24. lett. A 
háromtagú csapat sem remekelt, a 7. helyezésnek a „felejtsük el, 
de tanuljunk belőle” kategóriában a helye.
Aki sportolt, tudja, hogy ekkora pofon után nem könnyű 
felállni. Ellenkezőleg: nagyon is nehéz. Különösen úgy, hogy az 
egész kijózanodáshoz nincs több, mint 36 óra…
Ez a másfél nap azután megmutatta Tajvanon, hogy milyen 
nagy sportember, mekkora egyéniség Marosi Ádám, s hogy 
micsoda értékei vannak a magyar öttusának.

Ugyanis a Marosi Ádám, Demeter József, Kasza Róbert alkotta 
trió a váltóversenyben már ismét azt nyújtotta, amit valójában 
tud, amiért edz az év minden napján. Nem véletlenül mondta 
róluk Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány, hogy „úgy futottak, 
lőttek, mint a kisangyalok”.
A három magyar „öttusa-angyalka” ezúttal nemcsak másoknak 
szerzett meglepetést, hanem saját magának is.
A csodásan teljesített utolsó számmal megelőzték a kínaiakat 
és az oroszokat, elfoglalva a helyüket ott, ahol magyar ember 
látni szereti az öttusázóit, mert már megszokta: a dobogó 
legmagasabb fokán, arannyal a nyakban.
Azzal az arannyal, amelyet azért is megérdemeltek, mert a két 
nappal korábbi halovány önmagukat is le tudták győzni.

Jegyzet
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

CsALÁDI sPORT 
A TATAMIn
Az i.C. tatami se óvodások mozgásfejlesztésével és 
karate-előkészítésével, valamint iskolások, fiatalok 
és felnőttek wado-kai karatéra oktatásával foglalko-
zik. A részletekről geburth ágnes edzőt kérdeztük.

gomba módra szaporodnak a karate szakágaival foglalkozó 
egyesületek, így nem könnyű népszerűnek és rentábilisnak lenni 
a sportpiacon. A felvetésre azonban a kétkedőket megnyugtató 
válasz érkezik.

„Annyiban különbözünk más kluboktól, hogy a jelentkezési 
korhatárt még lejjebb vittük. A mozgásfejlesztő ovis torna és ka-
rate-előkészítő tanfolyamainkon már négyéves kortól fogadjuk az 
óvodásokat. Hangsúlyozottan játékos, sokféle eszközzel végzett 
foglalkozásainkon megszerettetjük velük a mozgást.  számukra 
élvezhető és sikerélményt nyújtó módon az egyéni képességeik 
szerint fejlesztjük őket.”

geburth Ágnes azt is elmondta, hogy az ovis, a kisiskolás és 
az iskolás csoportjaikban bevezetik a gyerekeket a karate sajátos 
világába is. 

„Versenyfeladatokkal és küzdelmi játékokkal szerettetjük meg 
velük a mozgást és a karatét, miközben felkészítjük őket az öv-
vizsgára is. A továbblépéshez kedvet érzőknek versenyfelkészítést 
és versenyzési lehetőségeket biztosítunk.”

A sport úgy szerepel az emberek tudatában, mint csoportos, 
többek által űzött tevékenység, még akkor is, ha egyéni sport-
ágról van szó. ezt a bizonyos családcentrikusságot is szem előtt 
tartja a Tatami se.

 „egyre népszerűbbek a családi karatefoglalkozásaink, ame-
lyeken a gyermekek és a szüleik együtt sportolhatnak, nem akár-
milyen körülmények között. Klubunknak saját jól felszerelt ok-
tatási központja van, ahol – kellemes körülmények között – akár 
heti öt alkalommal is sportolhatnak a gyerekek, szolid tandíj el-
lenében, családi kedvezményekkel.”

A Tatami se  „összkomfortos” sportolási lehetőségei éreztetik 
a hatásukat a fiatalok hétköznapjaiban is.

„A mozgással nálunk megismerkedők nemcsak kiváló spor-
tolók, de jó a magatartásuk is, jól tanulnak, tisztelettudóak, nyíl-
tak. Olyan összetartó közösséget alkotnak, amelyhez érdemes 
tartozni, ahol csak szépet és jót tanulhatnak a gyerekek.”

A 2006-ban alakított egyesület a lelkiismeretes munkának és 
a szülők támogatásának köszönhetően rendkívül eredményesen 
működik.

„A Tatami ebben az évben már négyszáznál több érmet hozott 
el az országos és a nemzetközi versenyekről, emellett a wado-kai 
magyar bajnokság mindhárom fordulóját megnyerve a 16 bene-
vezett klub közül a legeredményesebb.” 

A Tatami se vezetőinek és az itt sportoló ifjaknak tehát van 
mire büszkének lenniük, pedig még csak az út elején járnak.

 
eB-re KészülneK
A tatami se már nemzetközi viadalokon is letette 
a névjegyét, s küszöbön a következő megmé-
retés. Jakab luca Katalin, szántai luca, Fekete 
zsófia, Jakab réka, üveges gréta és Csipák Já-
nos már készül a november 2-án a Pestszentimrei 
sportkastélyban megrendezendő wado-kai karate 
európa-bajnokságra. további információ: www.
karatewado.gportal.hu vagy telefonon: geburth 
ágnes, +36-70-388-1188.



MÁTÉ MeneTeL, 
„egyBen VAn”
nem az átlagos tinik életét éli a kiváló lőrinci tenisz-
tehetség, valkusz máté. Az egyik kezén meg tudná 
számolni, hogy a vakáció alatt hány napját töltötte 
láblóbálással. versenyről versenyre, edzésről edzésre 
ment. erről beszélt az edzője, Kis viktor.

„Máté a napokban egy hazai viadalon 
kezdte meg a szereplését, de ezt meg-
előzően is mindig ütő volt a kezében, 
hiszen az utrechti eyOF-verseny után 
éppen csak hazajött, máris a szegedi 
korosztályos ob-n volt dolga.”

ezt kiválóan oldotta meg, mert 
négy ellenfelét győzte le úgy, hogy 
mindössze hat gémet veszített.

„nem akarok nagyképűen vagy le-
kicsinylően beszélni a versenyről, de 
Máté úgy ment át a mezőnyön, ahogy 

akart. nem biztos, hogy ez az ő legyőzhetetlenségét igazolja, in-
kább azt, hogy bizony vannak lyukak az utánpótlásban, tisztelet 
a kivételnek. Könnyed viadal volt, sikerélménnyel és arannyal.”

– Miért éppen a Pannon Diadal 
nevet választották?

– A Pannon szóval azt kíván-
tuk hangsúlyozni, hogy büsz-
kének kell lennünk a magyar-
ságunkra, arra, hogy itt élünk, 
itt neveljük fel a gyermekeinket. 
A Diadal pedig magától értető-
dő…

– Kik felé fordultak, kik vol-
tak a „célszemélyek”?

– A kicsik felé, az ő egész-
ségüket tartjuk a legfontosabb-
nak. ebben a korban kell meg-
alapozni a sport szeretetét és 
az egészséges életmód igényét. 
ezért a Pannon már a reggeli 
óráktól várja a környékbeli óvo-
dásokat, általános iskolásokat. 
A mindennapos testneveléssel a 
szolgáltatásunk iránt megnőhet 
az igény akár már a most kezdő-
dő tanévben is, mert az uszoda 
jó lehetőséget ad a helyhiánnyal 
küzdő intézményeknek a torna-
óra megtartására. 

az öt sportÁg 
a Bizonyíték
– Ha már „úszunk”… A vízhez 
szoktatás mellett vízilabda-okta-
tás is folyik.

–  Aki pannonos, az szemé-
lyes példamutatással támogat-
ja és erősíti a gyermekekben a 
sportos életvitelt. ennek hasznát 
a későbbiekben is tudják kama-

toztatni, az élet más területein, 
például a kitartásuk, a céltuda-
tosságuk, az akaraterejük révén.

– A nulláról indultak két éve, 
ma viszont már öt szakosztályuk 
van, ami már önmagában a mű-
ködőképesség bizonyítéka.

– Az úszás, a vízilabda, a 
szinkronúszás, az ökölvívás, a 
thai box az az öt sportág, amely-
ben közel 150 igazolt sportoló-
val dicsekedhetünk. Büszkék 
vagyunk arra, hogy leigazolt 
versenyzőink a legjobb kezek-
ben vannak. A szeretettel neve-
lő, oktató hölgy edzőkön túl a 
szakmai alelnökünk, Lőrinczi 
györgy többszörös korosztá-
lyos magyar bajnok is ügyel a 
gyerekek minden mozdulatá-
ra. A vízilabdázók Kun györgy 
irányításával dolgoznak, akit a 
szaktudása mellett a kiváló já-
tékvezetők között is számon tar-
tanak.  A szinkronúszást Mester 
Lívia tartja kézben, aki már or-
szágosan jegyzett eredményeket 
ért el a lányaival.

lőrinci 
akadémiÁk?
– Az adott sportág jó neveit pró-
bálták megszerezni, ami nem kis 
előkészítő munkát igényelhetett.

– Mindent megteszünk 
azért, hogy minél több emberrel 
ismertessük meg a sport szépsé-

gét. Célunk az is, hogy gyerekek 
életének elengedhetetlen része 
legyen a mozgás. Ám nem csu-
pán nevelő egyesület kívánunk 
lenni, hanem az „óvodától az 
olimpiáig” szlogen jegyében 
adott esetben végigvisszük a 
sportolóinkat, ugyanis küzdő-
sport-, úszó- és vízilabda-aka-
démia létrehozását tervezzük. 

sport – üzleti 
alapon
– A tervek követendőnek nevez-
hetők, azonban sok pénzre van 
szükség hozzájuk. Honnan re-
mélnek támogatást?

– Az egyesületünket nem 
szponzorálja egyetlen cég sem, 
eddig valamennyi költségün-
ket önerőből, az egyesület ve-
zetőinek a magánvagyonából, 
illetve állami pályázatok révén 
fedeztük. sikerrel veszünk részt 
az államilag támogatott sport-
finanszírozási rendszerben, ki-
használva a lehetőségeket. Azt 
valljuk, hogy nem érdemes várni 
a „sült galambot”, hanem önerő-
ből, a dolgoknak elébe menve, új 
lehetőségek után kutatva kell a 
Pannont még erősebbé tenni.  

– Tud erre példát mondani?
– Több ötletünk szabadal-

maztatásának köszönhetően 
saját energiaitalt, sportitalt, ás-
ványvizet forgalmazhatunk. Az 
edzéseknek helyet adó sportte-
lep legnagyobb bérlői vagyunk, 
itt boltot, büfét nyitottunk. 
együttműködünk egy alapít-
vánnyal, s az egyesületet ki-
szolgáló kft-t is üzemeltetünk. 
Mindezt úgy értük el, hogy új 
egyesületként gáncsoskodások-
nak voltunk kitéve.

Vesszen 
a kishitűség!
– Ezek tükrében milyen remé-
nyekkel várják az őszt és a jövő 
évet?

–  A terveink között szerepel 
egy ötvenes fedett uszodát is 
magában foglaló sportkomple-
xum megépítése, annak fenntar-
tása és az abban rejlő lehetősé-
gek kiaknázása. Bennünket nem 
a gyors meggazdagodás vezérel, 
sokkal inkább a gyerekek diada-
la. ennek megfelelően keressük 
azt a partnert, aki fantáziát lát a 
szerteágazó tevékenységünknek 
otthont adó sporttelep átvétel-
ében, fejlesztésében. A jelen jog-
szabályi környezetben ugyanis 
tálcán kínálja magát a lehetőség 
az infrastrukturális beruházá-
sokra. Csupán félre kell tenni a 
kishitűséget, a beidegződéseket, 
és akkor maradandót tudunk 
alkotni. Ha így lesz, akkor válik 
valóban igazzá a klubunk neve, 
a Pannon Diadal.

majoros róbert: „nem érdemes várni a sült galambra…”

új egyesület, 
öt szaKosztály, 
merész terveK

tavasszal az egyesület a thai box világbajnokság hazai válogatóját hozta el kerületünkbe

� két éve, 2011. június 1-jén alakult meg a pannon 
diadal 2011 úszó és Vízilabda sportegyesület, 
amelynek célja a kerület, Vecsés és a gyáli kis-

térség úszó- és vízilabdasportjának a megteremtése, 
valamint a küzdősportok fejlesztése. az egyesületet 
majoros róbert elnök mutatta be. 

Jó neveK
kiválóan működik a thai 
box szakosztály, ame-
lyet a magyar muaythai 
szakszövetség elnöke, 
dudok károly irányít.     
s ha már ott van egy jó 
nevük, miért ne legyen 
egy a bunyósok között 
is? az ökölvívóedzése-
ket az utóbbi időszak 
egyik legsikeresebb 
amatőrje, a négy olim-
piát megjárt káté gyula 
irányítja. 
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Bikini 
Gesarol koncert

nagykoncert

Szabadtéri Mozi
Sörgyári Capriccio

Nemes Fitness
Folk Funk 
Superstars
Csobot Adél
Red One tánccsoport
Oláh Gergő
Aznap zenekar
Botafogo Táncegyüttes 
bemutatója
Strokes
Mystery Gang 
Rockabilly Trio
Irie Maffia 
nagykoncert

Somló Tamás 
és együttese

Cseh zenekarok
Berecz András mesél

Zsadon Andrea & 
Szolnoki Tibor 
operett műsora

Lázár Chef
Four Fathers
Peet Projekt

Molnár Dixieland 
koncert

The Bootz Brothers
Jump Rock Band
RockCorn

Takács Tamás
Blues Band
Szabadtéri Mozi 
Tűz van, Babám

Moha bácsi műsora

100 Folk Celsius  
koncert
Gyermek főzőverseny 
eredményhirdetés

2013.
SZEPTEMBER

6-7-8.
A BÓKAY-KERTBEN

a Cseh Gasztronómia  
         jegyében

Helyszín: Bókay-kert
1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

Szeptemberi
Kóstoló

Szeptemberi
Kóstoló

Szeptemberi
Kóstoló

Helyszín: Bókay-kert
1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

www.szeptemberikostolo.hu

Gasztronómiai, Kulturális és Családi Fesztivál

Langaléta 
Garabonciások 
komédiája

Nyeregszemle 
Budapest Kupa

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Péntek Péntek

Szombat

Szombat

Szombat

Nagyszínpad Fesztivál Színpad Szabadtéri Színpad

Vasárnap


