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vizsgálódnAK

A kerületi önkormányzat által még 
2010 végén felállított elszámoltatási 
munkacsoport az előző önkormány-
zati ciklusok alatt tapasztalt szabály-
talanságokkal kapcsolatban több mint 
harminc feljelentést tett. a bíróság az 
egyik ügyben idén májusban ho-
zott elsőfokú ítéletet, míg a legtöbb 
ügyben továbbra is vizsgálódnak a 
hatóságok. 

vigyázzUnK!

Százezer forint fölötti összeget fizetett 
egy dél-pesti asszony kétórányi mun-
káért a magukat duguláselhárítóként 
a kisokosban hirdető „vállalkozóknak”. 
az egyik internetes portálon olvasható 
történetben a hibaelhárítók trükkje az 
úgynevezett csőgörény hosszában 
rejlik. a sajátos szolgáltatókról egyre 
többször olvashatunk a különböző 
fórumokon.

CélegyenesBen 

Befejezéséhez közeledik a 
Pestszentimre-városközpont megújí-
tása elnevezésű fejlesztés. vannak 
még kisebb nehézségek, de halad a 
Pestszentimrei közösségi Ház újjáépítése 
is. teljesen megújult a nemes utca egyik 
ikonikus épülete, az imre-ház, amely a 
Hősök terével együtt már átadásra kész. 
elkészült továbbá a nemes utcának a 
projektben szereplő szakasza is.

ínyenCKedtÜnK

Az ifjúsági nevezőkkel együtt több mint 
100 főzőcsapat mérte össze tudását 
a szeptemberi kóstolón. a látogatók 
örömmel fogadták az újítást is: idén 
először cseh sörfalu költözött a Bókay-
kertbe. a gasztronómiai ínyenckedés 
mellett a háromnapos fesztivál során 
rengeteg színes programon, hangula-
tos koncerten szórakozhatott a kerület 
apraja-nagyja.

Jön A sPortízelítő!

Az elmúlt évekhez hasonlóan megint a 
kedvünkre kóstolgathatjuk a sportága-
kat. akik szeptember 22-én kiláto-
gatnak a Bókay-kertbe, többtucatnyi 
sportág bemutatóját láthatják, sőt a 
legtöbbet ki is próbálhatják a helyszí-
nen. a várhatóan ezreket megmozgató 
programok délelőtt 10-től este 6-ig 
tartanak. ezen a napon minden a 
sportról és az egészségről szól majd.

4. oldal 5. oldal 6-7. oldal 15. oldal2. oldal

�Hamar megtel-
tek ötletekkel, 
panaszokkal, 

észrevételekkel a 
kihelyezett ládák 
az álmodtam egy 
Havannát magam-
nak című program 
sátrainál szeptember 
15-én. a kondor Béla 
közösségi Háznál az 
urBact program 
keretében megvaló-
suló re-Block projekt 
képviselői várták 
beszélgetésre, ötlet-
börzére a lakótelepen 
élőket.

PusKás attila   

Az európai uniós program fő 
célja a szegénység, a leszakadás 
elleni küzdelem, ezen belül pe-
dig egy olyan terv kidolgozása, 
amelyik megoldásokat kínál 
mindazon szociális és épített 
környezeti problémák kezelésé-
re, amelyekkel a Havanna-lakó-
telepen élő lakosságnak is szem-
be kell néznie.

összetett 
gondok
Csomó Tamás alpolgármester 
fontosnak tartja, hogy népsze-
rű legyen a Re-Block program a 
Havannán élők körében.

– nagyon lényeges, hogy az 
itt lakók elmondják nekünk, 
hogy ők mit látnak fontosnak, 
milyen változásokat szeretné-
nek, milyen ötleteik vannak 
arra, hogy változzon a környe-
zetük. A ládák megteltek javas-
latokkal, öletekkel, panaszok-
kal. nemcsak itt és most, hanem 
már korábban is számos javaslat 
érkezett az önkormányzathoz. 

sok észrevételt kaptunk a la-
kosoktól a kutyásokkal, a kutya-
tartással kapcsolatban, ami egy 
lakótelepen szinte örök ellentét 
forrása. Többen kifogásolták az 
utcákon éjjel randalírozók vi-
selkedését és a szemetelést is. 

– ezek olyan általános kér-
dések, amelyek megoldásában 
akkor érhetjük el a legtöbbet, 
ha minél többen érzik úgy, 
hogy azok őket is érintik. Ha az 
emberekben megnőnek a saját 
magukkal szembeni elvárások, 
akkor ez alapja lehet egy nyu-
godtabb életnek – mondta az 
alpolgármester. 

kerékPár 
az eMeleten
Az alpolgármester beszámolt ar-

ról is, hogy megoldásra vár az 
egyre szaporodó biciklik tárolása. 
   – szóba került kerékpárpar-
kolók létesítése a fontosabb 
közlekedési csomópontokban, 
illetve az a lehetetlen helyzet is, 
hogy a liftekben felállítva kell 
a felsőbb emeletekre szállítani 
a bicikliket. ez utóbbival kap-
csolatban vizsgáljuk annak le-
hetőségét, hogy miként lehetne 

az önkormányzat tulajdonában 
lévő üres üzlethelyiségeket ke-
rékpártárolóként átengedni a 
lakóknak. 

MegFelelő 
táMogatás
Kiss Róbert, a Havanna-lakóte-
lep önkormányzati képviselője 
úgy látja, hogy a kerületben és 

főleg a lakótelepen élők magu-
kénak érzik a Re-Block progra-
mot.

– A felénél jár ez az uniós 
projekt, és úgy látom, hogy ösz-
szeállt egy helyi mag, amelynek 
a véleményére, munkájára ala-
pozni lehet a program sikerét. 
A helyi támogató csoportban 
megfelelő a lakosság képvisele-
te, és üdvözlendő, hogy ebben a 

valóban alulról jövő kezdemé-
nyezésben mi, az itt élők, tud-
juk meghatározni, melyek azok 
a problémakörök, amelyekben 
számítunk az unióra.

A képviselő elmondta, hogy 
szeretnének minden, a Havan-
nát érintő, de korábban tabu-
ként kezelt témáról is beszélni, 
tájékoztatni az európai Uniót. 

– nem lehet semmilyen tabu 
téma, mindenről beszélni kell, 
legyen az a fiatalok helyzete, a 
bűnmegelőzés vagy bármilyen 
más ügy, amelynek a megol-
dásával élhetőbb lesz a lakó-
telep. Éppen ezért örvendetes, 
hogy mindenki elmondhatja 
a véleményét, és közösen ösz-
szehozhatunk valamit, ami a 
Havanna-lakótelep javára válik 
a jövőben.

További cikkeink a 8. oldalon

kezdődik 
a csatornázás
A szemere istván téren 
kezdődik meg szep-
tember 20-án a fővá-
rosi csatornázási fej-
lesztés. Az ünnepélyes 
projektindítóra várják a 
kerület polgárait is. 

a Pestszentlőrincet 
érintő fejlesztésről 
október 2-án 18 óra-
kor lakossági fórumot 
tart az önkormányzat. 
Pestszentimrén október 
végén rajtol a beruhá-
zás, és ezt megelőzően 
ott is lakossági fórumon 
lehet majd tájékozódni a 
tervekről.
a kerületünkben 7200 
családot érintő csa-
tornafejlesztési prog-
ramot tarlós istván 
főpolgármester indítja 
el a Szemere istván 
téren. a helyi csatorná-
zás a kiemelt fővárosi 
csatornaberuházási 
projekt, a BKiSz (Buda-
pest komplex integrált 
szennyvízelvezetése) 
része. a több kerületben 
és Budaörsön megva-
lósuló, 240 kilométernyi 
hálózatbővítést magá-
ban foglaló teljes fej-
lesztés nettó beruházási 
költsége 34,1 milliárd fo-
rint, amiből 23,5 milliárd 
az uniós támogatás. 
nem mellékesen az 
önkormányzat – ughy 
attila polgármester kez-
deményezésére – idén 
eltörölte a rákötésenként 
40 ezer forintos helyi 
közmű-hozzájárulási 
díjat, amivel jelentősen 
könnyítettek az érintett 
családok terhein. 
az önkormányzat azok-
ról sem feledkezik meg, 
akiknél most nem épül 
meg a csatorna.
– Sajnos a 2010 előtt 
készült tervek kisebb 
szakaszok fejleszté-
sével nem számoltak, 
így azok a most induló 
projektben sem kap-
hattak helyet. Szeret-
nénk azonban pótolni 
a korábbi városvezetés 
mulasztását, ezért 
ezeket a szakaszokat 
is megterveztetjük, és 
keressük a finanszírozás 
lehetőségeit – tájékozta-
tott Lévai István Zoltán 
alpolgármester. 

Bővebben a 3. oldalon

csomó tamás alpolgármester és Kiss róbert képviselő az érdeklődőkkel a lehetőségekről és a megoldásokról beszélgetett 

a lakótelepen élők is formálhatják az uniós re-Block programot

álmodjunK egy
új Havannát!

továBBrA is várJáK Az ötleteKet, észrevételeKet
Mind az önkormányzatnál, mind a helyi támogató csoportnál várják a lakosság vélemé-
nyét, ötleteit, javaslatait a re-Block programmal kapcsolatban. a támogató csoport tagjai 
az oktatási intézmények vezetői, a civil szervezetek képviselői, így a Havannán működő 
bármely ilyen intézményhez lehet fordulni.
a projektről a www.bp18.hu internetes oldalon a pályázatok menüpontban is tájékozód-
hatnak, és az itt megtalálható kérdőív kitöltésével segíthetik a munkát. a kérdőíveket az 
önkormányzatnál kihelyezett ládába lehet bedobni, vagy elektronikus úton is elküldhetők 
a re_block@bp18.hu címre. 

hIteles pedagógusok 
Bonis bona discere – Jótól jót tanulni
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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. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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

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

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
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, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

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

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

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

KeréKgyártó györgy

Magánok irat-hamisításér t 
ítélte el első fokon a Buda-
pesti XVIII. és XIX. Kerületi 
Bíróság a 2010 előtti városüze-
meltető cég két vezető mun-
katársát, akik jó néhány do-
kumentum visszadátumozása 
miatt kerültek bíróság elé. 
esetük csak egy azok közül, 
amelyekben az önkormányzat 
által felállított elszámoltatá-
si munkacsoport feljelentése 
nyomán indult nyomozás.

Már akkor 
szóltak
Az elszámoltatás kérdése va-
lójában nem a kerület új ve-
zetőségének 2010. évi munká-
ba állása után fogalmazódott 
meg, hanem már korábban. 
A képviselő-testület üléseinek 
2010 tavaszán–nyarán kelt 
jegyzőkönyvei és az interneten 
olvasható nyílt levelek szerint 
a különböző bizottságokban 
mandátummal bíró fideszes 

politikusok már akkor nyil-
vános tájékoztatást kértek a 
városüzemeltető cég vezetőitől 
az éppen kifutó és az újonnan 
kötött közbeszerzési eljárások-
ról, de a kérésük válasz nélkül 
maradt. Támadta az akkori 
ellenzék a nagy volumenű hi-
telfelvételt és kötvénykibo-
csátást is, amelyek – mint az 
a 2010 őszén készült pénz-
ügyi áttekintésből kiderült 
– hozzájárultak ahhoz, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
a maga mintegy 11 milliárd 
forintos költségvetési hiányá-
val az egyik legeladósodottabb 
kerület lett.

Megalakultak
A képviselő-testület javasla-
tára ezek után döntött úgy 
a kerület új vezetése, hogy 
többpárti részvétellel és ci-
vil szervezetek bevonásával 
megalakítja az elszámoltatási 
munkacsoportot. A Városkép 
már 2011 januárjában beszá-
molt arról, hogy „a közút- és 
járdahálózat javítására és fel-

újítására aláírt szerződések, 
valamint a honlapkészítésre 
kötött megállapodás kapcsán 
a XIX. kerületi kapitányság 
nyomoz, míg a Projekt 18 Kft. 
tervezési szerződése és kar-
bantartási munkákra kötött 
megállapodásai kapcsán a 
BRFK gazdaságvédelmi főosz-
tálya vizsgálódik”.

Ugyanazon év márciusá-
ban újabb ügyek vizsgálatát 
kezdte meg a munkacsoport, 
amelyekben szintén felje-
lentés tett. ezek három cso-
portba tartoztak. „Az egyik 
esetben a Városüzemeltető 
Kht-nál történt prémium- és 
jutalomkifizetéseknél merült 
fel jogszerűtlenség, a máso-
dik csoportba tartoznak azok 
a médiafigyelések, -tréningek, 
tanulmányok, amelyek aligha 
mozdították előre a kerüle-
tet, míg a harmadik körbe a 
Lazurán Bt-vel intézmény-
karbantartásra kötött megál-
lapodások tartoznak” – közöl-
te akkor a Városkép.

Mennyi? 
HarMinc! 
A későbbiekben a munkacso-
port feljelentést tett az úgyne-
vezett pakuratavak ügyében 
is. A Ferihegyi repülőtér épí-
tésekor a kavics kitermelése 
során keletkezett szigetelés 
nélküli gödröket 1955 után 

pakuralerakatként haszno-
sította a MÁV. ennek követ-
keztében a talaj és a talajvíz 
fokozatos elszennyeződésével 
jelentős környezeti kár kelet-
kezett. A kárelhárítást 1995-
ben az önkormányzat átvál-
lalta, a munkálatokra pedig 
közbeszerzési pályázatot írt 
ki, amellyel kapcsolatban visz-
szaélés gyanúja merült fel.  A 
munkacsoport nem sokkal 
később feljelentést tett a köt-
vénykibocsátások ügyében is. 

Mint arról lapunk már ko-
rábban is beszámolt, 2010 vége 
óta összesen több mint har-
minc ügyben tett feljelentést 
az elszámoltatási munkacso-
port. Információnk ezekben 
az ügyekben még tart a nyo-
mozás. 

A XVIII–XIX. kerületi bí-
róság májusban hozott ítélete 
az első komoly bizonyítéka 
annak, hogy a munkacsoport 
felállítása indokolt, sőt szük-
séges volt. 

2010 vége óta 
összesen több 
mint harminc 
ügyben tett 
feljelentést az 
elszámoltatási 
munkacsoport. 
információink 
szerint ezekben az 
ügyekben még tart 
a nyomozás. 



� az önkormányzat által még 2010 végén felál-
lított elszámoltatási munkacsoport több mint 
harminc feljelentést tett az előző önkormány-

zati ciklusok alatt tapasztalt szabálytalanságokkal 
kapcsolatban. a bíróság idén májusban hozott 
elsőfokú ítéletet az egyik ügyben, a többien pedig 
folyik még a nyomozás.

eddig csupán egy ügyet tárgyalt a bíróság, de közel harminc esetet még vizsgálnak a hatóságok

További ügyek kivizsgálását várják a kerületi lakosok
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Még tart 
a nyoMozás
Több mint harminc ügy a hatóság előtt
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3KözéletA fővárosi csatornázási fejlesztés szeptember 20-án kerületünkben, a Szemere István téren startol

lAKossági FórUm 
október 2-án 18 órakor a csatornázási projekt 
Pestszentlőrincet érintő terveiről tart lakossági fórumot a 
kerületi önkormányzat.
a tájékoztató házigazdája: ughy attila polgármester
a pontos tájékoztatás érdekében a fórumon a kivitelező 
képviselői is részt vesznek.
Pestszentimrén a tervek szerint az október végi munka-
kezdés előtt tart majd lakossági fórumot az önkormányzat. 

� a fővárosi 
csatornázá-
si fejlesztés 

szeptember 20-án kerü-
letünkben, a szemere 
istván téren kezdődik 
meg. a projektindítóra 
várják a kerület polgá-
rait is. a tervek szerint 
a Pestszentlőrincet 
érintő fejlesztésről 
október 2-án 18 órakor 
lakossági fórumot tart 
az önkormányzat. 
Pestszentimrén október 
végén rajtol a beruhá-
zás, és ezt megelőzően 
ott is lakossági fórumon 
lehet majd tájékozódni 
a tervekről.

sütő-nagy zsolt  

Tarlós István főpolgármester 
részvételével tartják szeptem-
ber 20-án 13 órakor a projekt-
indítót, és ez jól mutatja, hogy 
kerületünk kiemelt szerepet 
kap a beruházásban. nem csu-
pán azért, mert 90 kilométer-
nyi szakaszt építenek meg a fej-
lesztés során, hanem legalább 
ennyire fontos az is, hogy 7200 
családot érint a csatornázás. 

átvállalták 
a rákötést 
A helyi csatornázás a kiemelt 
fővárosi csatornaberuházási 
projekt, a BKIsZ (Budapest 
komplex integrált szennyvíz-
elvezetése) része. A több ke-
rületben és Budaörsön meg-
valósuló, 240 kilométernyi 
hálózatbővítést magában fog-
laló teljes fejlesztés nettó beru-
házási költsége 34,1 milliárd 
forint, amiből 23,5 milliárd az 
uniós támogatás. 

nem mellékesen az önkor-
mányzat – Ughy Attila pol-
gármester kezdeményezésére 
– idén eltörölte a rákötésenként 

40 ezer forintos helyi közmű-
hozzájárulási díjat, amivel je-
lentősen könnyítettek az érin-
tett családok terhein. 

ezzel az önkormányzat a 
nehéz költségvetési helyzet el-
lenére teljes egészében magára 
vállalta a gerinchálózat kiépí-
tésének a kerület által fizeten-
dő mintegy 600 millió forintos 
önrészét.

Az önkormányzat azokról 
sem feledkezik meg, akiknél 
most nem épül meg a csatorna.

sajnos a 2010 előtt készült 
tervek kisebb szakaszok fej-
lesztésével nem számoltak, így 
azok a most induló projektben 
sem kaphattak helyet. szeret-
nénk azonban pótolni a koráb-
bi városvezetés mulasztását, 
ezért ezeket a szakaszokat is 
megterveztetjük, és keressük a 
finanszírozás lehetőségeit – tá-
jékoztatott Lévai István Zoltán 
alpolgármester. 

rajtra készen
A fejlesztés során 41 102 folyó-
méter szennyvízcsatorna és 2 

új átemelőtelep létesül. 
A kivitelező az első lépésben 

a Margó Tivadar és a Cziffra 
györgy – volt sallai Imre – ut-
cában (a Makói és a Kiss Ist-
ván – volt Fürst sándor – utca 
között), a Tapolcsányi utcában 
(a Lajta és a Forgó utca között), 
valamint a Zemplén utcában (a 
Csap utca és a szemere tér kö-
zött) kezdi meg a beruházást.

Az érintett utcákban ál-
lapotfelvételeket, fénykép- és 
videodokumentációkat készíte-
nek. A dokumentáció, a kivite-
lezés előrehaladásához igazítva, 
folyamatosan készül a Ferihe-
gyi repülőtérre vezető út, illet-
ve a sajó utca, Csap utca, Forgó 
utca, Párkány utca, gyömrői 
út, Billentyű utca által határolt 
területre.

A kivitelező ígérete szerint 
Pestszentimrén októberben 
kezdődik meg a csatornázás. 
először a tömegközlekedés 
szempontjából nem jelentős 
földes, murvás utcákban dol-
goznak majd. A forgalmasabb 
útszakaszokon jövőre végzik el 

a munkát. A teljes beruházást 
2015 első félévében kell befe-
jezni.

FolyAmAtos 
táJéKoztAtás
Az építkezés 
üteméről, az utcák 
csatornázásának 
sorrendjéről a 
lakossági fórumok 
mellett interneten, 
önkormányzati 
híradásokban és 
szórólapokon is 
tájékoztatást kapnak 
a kerületi lakosok, 
illetve közvetlenül 
az önkormányzati 
képviselőjükhöz 
is fordulhatnak 
információért. A 
megfelelő tájékoztatás 
érdekében egy 
ingyenesen hívható 
zöldszám és egy 
központi e-mail 
cím is hamarosan 
rendelkezésre áll.



a héten Indul 
a csatornázás! 
Pestszentlőrincen napokon belül, Pestszentimrén 
októberben kezdődik a munka

Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere 
megkereste a BKK-t, hogy a 
cég indítson új autóbuszjáratot, 
amely közvetlen kapcsolatot te-
remt a kerület nagy lélekszámú 
lakóterületei és forgalmas közin-
tézményei között, valamint lehe-
tővé teszi a XVIII. kerület szom-
szédságában található Market 
Central bevásárlóközpont meg-
közelítését tömegközlekedéssel. 
A BKK-nál megvizsgálták az új 
járat indításának lehetőségét, 
illetve az ehhez kapcsolódóan 
szükséges forgalmi változtatáso-
kat. ennek alapján a XVIII. ke-
rületi önkormányzat, a Market 
Central és a Fővárosi Önkor-
mányzat közös finanszírozásá-
ban 2013 novemberétől 236-os 
jelzéssel új járat közlekedhet a 
vecsési Market Central és a Ha-
vanna-lakótelep között, továbbá 
236A jelzéssel a pestszentlőrinci 
Mednyánszky utca és a Havan-
na-lakótelep között.

 a tervezett 
járatok
● A 236-os jelzésű járat a 
Market Central és a Havan-
na-lakótelep között közlekedik 

majd a Béke tér, Ferihegy vasút-
állomás és a szarvas csárda tér 
érintésével.

● A 236A jelzésű busz mun-
kanapokon fog közlekedni a 
Mednyánszky utca és a Havan-
na-lakótelep között a Béke tér, 
Ferihegy vasútállomás és a szar-
vas csárda tér érintésével.

A 236-os és a 236A járat elin-
dulásával egy időben módosul a 
166-os, a 166A és a 266-os autó-
busz útvonala és menetrendje:

● A 166-os autóbusz tovább-
ra is a gubacsi út és Ferihegy 
vasútállomás között közlekedik, 
de egyik irányban sem tér be a 
Mednyánszky utcába.

● A 266-os autóbusz útvo-
nala módosul: a Pestszentimre 
vasútállomás – Ferihegy vas-
útállomás – Mednyánszky 
utca – Ferihegy vasútállomás – 
Pestszentimre vasútállomás út-
vonalon közlekedik majd.

● A 166A járat közlekedése 
a fenti változások nyomán szük-

ségtelenné válik, ezért előrelátha-
tólag megszűnik.

A 236-os autóbuszt mindennap 
körülbelül 6.30 és 20.30 között 
tervezik járatni, a 236A betétjá-
rat hasonló üzemidőben, de csak 
munkanapokon járna. A javaslat 
szerint mindkét járat 60 percen-
ként közlekedik összehangolt, 
ütemes menetrend szerint, tehát a 

közös követési idő 30 perc lesz.

ez lenne 
az útvonal
236-os busz: Vecsés, Market 
Central – Üllői út – Béke tér – 
Ferihegy vasútállomás – Béke 
tér – Üllői út – szarvas csárda 
tér – Üllői út – Baross utca – 

Havanna-lakótelep, körforga-
lom – Üllői út – Thököly út 
– gárdonyi géza utca – Hala-
dás utca – szarvas csárda tér – 
Üllői út – Béke tér – Ferihegy 
vasútállomás – Béke tér – Üllői 
út – Vecsés, Market Central.

236A busz: Pestszentlőrinc, 
Mednyánszky utca – Üllői út 
– Béke tér – Ferihegy vasút-
állomás – Béke tér – Üllői út 
– szarvas csárda   tér – Üllői 
út – Baross utca – Havanna-
lakótelep, körforgalom – Üllői 
út – Thököly út – gárdonyi 
géza utca – Haladás utca – 
szarvas csárda tér – Üllői út 
– Béke tér – Ferihegy vasútál-
lomás – Béke tér – Üllői út – 
Pestszentlőrinc, Mednyánszky 
utca.

A 236-os és 236A autóbusz-
ok az útvonalukon érintett ösz-
szes megállóhelyen megállnak, 
ezenfelül új megállók létesül-
nek a pestszentlőrinci szakor-
vosi rendelőintézet közvetlen 

közelében és a lőrinci piacnál. 
Továbbá a 236-os járat önálló 
vonalán új megállók lesznek a 
pestszentlőrinci sorompónál, 
valamint a vecsési logisztikai 
központ térségében a Lincoln 
úton és a Lőrinci utcánál. 

a változás 
előzMényei
Lakossági igényként merült 
fel, hogy létesüljön tömegköz-
lekedési kapcsolat a XVIII. 
kerület és a Vecsés határában 
épült Market Central bevásár-
lóközpont között. szükség van 
a kerületen belül nagy utasfor-
galmat generáló intézmények, 
mint például a polgármesteri 
hivatal, az okmányiroda és a 
szakorvosi rendelő megközelít-
hetőségének és az egyéb helyi 
összeköttetéseknek a javítására 
is.

A tervezett módosításról a 
Budapesti Közlekedési Központ 
a weboldalán szeptember 17-ig 
társadalmi egyeztetést tartott, 
amelyről a bp18.hu weboldalon 
tájékoztattuk az olvasóinkat. A 
BKK a beérkezett véleményeket 
figyelembe veszi, és így alakítja 
ki a végleges menetrendet. 

MEGHÍVÓ

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

BKISZ – BUDAPEST CSATORNÁZÁSÁNAK 
FEJLESZTÉSE PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYE

Tisztelt Kerületi Polgárok!
Régóta vártunk arra, hogy az eddig ellátatlan 

utcákban kiépüljön a csatornahálózat, mely több
mint 7200 család szennyvízproblémájára jelent 

végleges megoldást. Örömhír mindannyiunk
számára, hogy hamarosan indul a kerületünket is
érintő átfogó szennyvízcsatornázás Budapesten! 

Szeretettel várjuk Önöket a BKISZ – 
Budapest csatornázásának fejlesztése projekt 

nyitórendez vé nyére, melyen Tarlós István, 
Budapest főpolgár mes tere, Ughy Attila, 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat polgármestere,

országgyűlési képviselő, valamint Kucsák László,
Budapest Főváros XVIII. ke rület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormány zat alpolgármestere,

országgyűlési képviselő vesz részt.

IDŐPONT: 
2013. szeptember 20. (péntek), 13 óra

HELYSZÍN: 
Szemere István téren 

felállított rendezvénysátor
Ünnepeljünk együtt!

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET 
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT
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lévai istván zoltán és Kucsák lászló alpolgármester valamint dömötör istván képviselő a múlt 
héten a projektindító helyszínén rögtönzött „lakossági fórumot” tartott    

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Új BUsZjÁRATOKAT TeRVeZ A BKK
A Xviii. kerületben a havanna-lakótelep, az Üllői út térsége és a vecsési market Central kedvezőbb közlekedési 
kapcsolata érdekében változásokat tervez a Budapesti Közlekedési Központ az újonnan indítandó 236-os járattal. 
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4 Több mint 100 bográcsból kóstolhattunk a Szeptemberi KóstolónKözélet

� az ifjúsági nevezőkkel együtt több 
mint 100 főzőcsapat mérte össze 
tudását a szeptemberi kóstolón. 

a fesztiválozók örömmel fogadták az 
újítást is: idén először cseh sörfalu 
költözött a Bókay-kertbe. 

KeréKgyártó györgy    

− Lánykérésnek lehettünk tanúi a színpadon, 
legalább ötezer néző előtt – mesélte a szeptem-
beri Kóstoló első napját követően Sonnenwendné 
Lengyel Orsolya, a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. rendezvényszervezési csoportjának 
vezetője. – egy fiú azzal keresett meg bennünket, 
hogy régi vágya megismerkedni D. nagy Lajossal. 
Bemutattuk őket egymásnak, és közben kiderült, 
hogy a fiú szerelme kezének a megkérésére készül. 
A Bikini zenekar benne volt a buliban: a koncert 
végén megtörtént a nyílt színi lánykérés, így az 
utolsó dal, az Adj helyet magad mellett már egy 
ifjú jegyespárnak szólt.

FesztiválHónaP indul
A váratlan lánykérés még emlékezetesebbé tette a 
Bikini-koncertet, amelyre amúgy is többezres kö-
zönség volt kíváncsi a Bókay-kert nagyszínpadán. 
A buli, amelynek hangulatát a kerületben évtize-
dek óta otthonos gesarol alapozta meg, méltó nyi-
tánya volt a fesztiválhónapnak, amelynek kezdetét 
Lévai István Zoltán alpolgármester hirdette meg 
nyitóbeszédében.

− egészen biztos, hogy ebben a hónapban nem 
kell a kerületieknek a belvárosba utazniuk, ha 

színvonalas programokon szeretnének részt ven-
ni. egymást érik majd itt a jobbnál jobb rendezvé-
nyek, amelyek a szórakozás mellett a közösségte-
remtésre is lehetőséget adnak – mondta. 

a konzul egy skodánál
− Olyan ez nekem, mint egy álom. Magyarország 
csodálatos, és ez a fesztivál egy igazi kincs. Fan-
tasztikus, hogy a cseh kultúrával egy ilyen ren-
dezvény keretében ismerkedhetnek a kerületiek és 
a fővárosiak – lelkesedett Milan Peprnik, a Cseh 
Köztársaság budapesti konzulja, aki stílusosan 
a Dudak sörgyár egy régi skoda mikrobuszból 
kialakított csapszéke mellett nyilatkozott a sajtó-
nak.

Míg a konzul csak e néhány mondat erejéig áll-
hatott meg a különleges sörözőnél, addig a feszti-
válozók hosszasan elidőzhettek a kiváló cseh sörök 
mellett itt vagy a Bókay-kert több mást pontján 
felállított kimérésekben. Martin Imre, az idei Kós-
tolóba szervező partnerként beszálló Ferdinand 
Monarchia Cseh sörház tulajdonosa tradicionális 
technológiával dolgozó sörműhelyek termékeit 
és képviseletüket invitálta meg a rendezvényre. 
Olyan italokkal találkozhattak itt a sörrajongók, 
amelyekkel a nagykereskedelemben nem. emellett 
a cseh konyha jellegzetes ételeit is megkóstolhat-
tuk: például a magyarok számára ismerős ízvilágú 
pacallevest, csülköt vagy a prágai sült kolbászt. 
ezzel folytatódott a múlt évben megalapozott ha-
gyomány, amikor a testvérvárosok konyháinak je-
lenléte tette nemzetközivé a fesztivált. 

− Az Osztrák-Magyar Monarchia emléke a 
gasztronómiában is összeköt bennünket, közép-
kelet-európai országokat – mondta szombati be-
szédében Ughy Attila polgármester. – sok étel, sok 

íz hasonló. De mindenütt van valami, amit jobban 
csinálnak, mint máshol.  ezen a fesztiválon önök 
Csehország kitűnő ételeit és söreit kóstolhatják 
meg. ezzel arra is szeretnénk biztatni önöket, 
hogy amikor csak tehetik, a sajátos, minőségi, kéz-
műves termékeket válasszák a hétköznapokban is.

Pörkölt, lecsó, BaB
A szeptemberi Kóstoló idén három napon át vár-
ta a látogatókat, és bár rengeteg kulturális, civil és 
egyéb programot kínált, a középpontjában ezúttal 

is a főzőverseny állt. Tavaly bővült a versenyka-
tegóriák listája: a megszokott bográcsos pörkölt 
kategória mellett már grill- és halételekkel is in-
dulhattak a csapatok, ebben az évben pedig cseh 
egytálétellel is lehetett nevezni. A felnőtt ver-
senyzők éltek is a lehetőséggel, valamennyi kate-
góriában született pályamű. A fiatalok más utat 
választottak: a vasárnapi programban negyedik 
alkalommal meghirdetett gyermek főzőverseny 
csapatai mind bográcsban főztek. A sláger azon-
ban nem a pörkölt, hanem a lecsó és a leves volt, 
sőt a merészebbek kísérleteztek például chilis bab-

Magyar bogrács, 
cseh sörcsap

Újra nemzetközi gasztrokínálat a Bókay-kertben 

A FiAtAloK szeretneK Főzni 
jakab sándor séf, a negyedik gyermek főzőverseny zsűrijének elnöke szerint a 
fiatalabb generációk is örömmel ápolják a közösségi főzés hagyományát.
− A gyerekek saját receptekkel indultak, vagy a szülőkével?
− a kisebbeknél természetesen a szülők is besegítettek, de a középiskolás 
korúak már maguk főztek. és kiváló minőségben! nyugodtan mondhatom, hogy 
a felnőttek versenyében is megállták volna a helyüket.
− sok szó esik mostanában arról, hogy a fiatalok nem főznek, 
készételeket esznek. igaz ez?
− az étkezési kultúra az életmóddal függ össze. én viszont inkább azt 
tapasztalom, hogy a fiatalok manapság szeretik a régi, hagyományos ízeket. 
szabadtéri főzésben szívesen vesznek részt. a bográcsozás lényege az, hogy 
az emberek összejönnek, főzés közben beszélgetnek, jól érzik magukat. ez egy 
közösségi tevékenység, amely vonzó a fiatalok számára is.
− Azok a fiatalok, akik ma örömmel ragadnak fakanalat, a 
későbbiekben is jobban érdeklődnek a gasztronómia iránt?
− ebben biztos vagyok. Már itt, a főzőversenyen is bármelyik gyereket 
kérdeztem, az első lépéstől az utolsóig el tudta mondani, hogyan készül 
az adott étel. egészen biztos, hogy ők később is szívesen főznek együtt a 
szüleikkel, majd pedig a családjukkal. Hála istennek, örömmel ápolják a magyar 
szokásokat. 
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5KözéletAz esti koncerteken sokezren énekeltek együtt az előadókkal 

bal is. Érdekes tapasztalat, hogy a fiatal versenyzők 
előszeretettel készítettek fűszeres, csípős ételeket.

a sörkészítésBen 
ForradaloM zajlik

 
Martin Imre, a Ferdinand Monarchia Cseh sörház 
tulajdonosa, a cseh sörfalu szervezője a hagyományos 
sörök mellett kötelezte el magát.

− Ön akkor nyitotta meg az első cseh sörházát Bu-
dapesten, amikor a cseh söröző mint műfaj éppen ki-
ment a divatból. Miért mert belevágni?

− engem a jóisten a tenyerén hordoz, és segít, 
hogy megtaláljam a saját utamat. Annak idején egy 
nemzetiségi hétvégét szerveztem, és összehívtam az 
összes általam ismert konyhát – sok országban él-
tem vagy dolgoztam már. Apám nyolc évet dolgozott 
Csehországban, úgyhogy azt különösen jól ismertem, 
így végül is egy cseh hétvége lett a rendezvényből. Az 
akkori budapesti cseh konzul megkérdezte: nem sze-
retnék-e cseh éttermet nyitni? ez 2009 novemberében 
történt, s 2010 februárjában már megnyílt az első ét-
terem. nagyon sok szakmai segítséget kaptam, és iga-
za van: egy üres sarokba álltam be, egyedül voltam, 
jól elfértem.

− De hogyan tudta megtölteni az üres sarkot? Mi 
a siker titka?

− Még él az a korosztály, amelyik nosztalgiával 
gondol Csehországra. Amikor fiatalok voltunk, két-
három országba járhattunk nyaralni. Ön szerint van 
valakinek rossz emléke Csehországról? nincs. szép 
ország, zöld ország, kedves emberek, jó sörök, a kaja 
olyan, mint a magyar. emellett forradalom zajlik a 
sörkészítésükben: visszatérnek a tradíciókhoz, és meg-
próbálják kiszorítani a gyorskészítésű „eurosöröket”. 
erre esküdtünk fel mi is a kollégáimmal. 

− A cseh konyha tényleg olyan, mint a magyar?
− Részben. A monarchia a gasztronómiában is 

ott hagyta a nyomait. Rengeteg étel megvan a ke-
let-közép-európai népek konyhájában, legfeljebb 
egy picit más fűszerezéssel: vadas marha, gulyás/
gulasch és a többi. A mi sütött fehér kenyerünk és a 
gőzölt knédli ugyanabból a tésztából készül. 

− Honnan ered a kapcsolata a XVIII. kerülettel?
− A kolozsvári és zádori származású nagyszüle-

im 1945-ben Pestszentimrén, a Zrínyi utcában vet-
tek és újítottak fel egy romos házat. egy ideig én is 
ott éltem, úgyhogy az imrei gyökereim elég erősek. 

a 100 Folk Búcsúztatott
− A közönség tetszésnyilvánítása is bizonyítja, 
hogy jól döntöttünk, amikor magyar nyelvű dalo-
kat is felvettünk a repertoárba – mondta a koncert 
utáni pillanatokban Egri Péter, a Mystery gang 
Rockabilly Triónak a vezetője. Az együttes a nem-
zetközi sikereit annak köszönheti, hogy az elmúlt 
évig kizárólag angol nyelvű lemezeket adott ki. 
Most már magyarul is énekelnek, és amint az itteni 
koncertjük is bizonyítja: sikerrel.

A szombati programban egri Péterék után az 
Irie Maffia lépett színpadra – addigra már csaknem 
annyian voltak a nézőtéren, mint előző este a Biki-
ni buliján. A nagyszínpad programját somló Tamás 
zárta, természetesen ugyancsak nagy sikerrel. 

A péntek és a szombat esti programkínálatot 
színesítette Kardos gábor képviselő szervezésében 
a szabadtéri színpadon vetített két klasszikus cseh 
film: a sörgyári Capriccio és a Tűz van babám.

Másnap ennek a színpadnak a helyén már a 
rendőrség és a polgárőrség technikája sorakozott 
fel, amelyet az érdeklődők ki is próbálhattak. eköz-
ben a főzőfalu mellett Moha bácsi műsora és a 100 

Folk Celsius programja zárta a három nap esemé-
nyeit.

− nagyon jó hangulatúra sikerült ez a három 
nap – összegezte sonnenwendné Lengyel Orsolya. 
– Az időjárással is szerencsénk volt. A főzőver-
seny töretlenül őrzi a népszerűségét, és most már 
elmondhatjuk: a Kóstoló közönsége örömmel fo-
gadta a tavalyi kezdeményezést, hogy tegyük nem-
zetközivé a fesztivál gasztrokínálatát. egyszóval 
sikeresen zártuk a programot.

hAgyományteremtő 
nyeregszemle
A Bókay-kertbe érkezőket már a 
kerítésen kívül is látványos program 
fogadta szombaton, hiszen a 
kálváriadombon lovasversenyt 
rendeztek.
–  hagyományteremtő céllal 
szerveztük meg a nyeregszemle 
elnevezésű lovasversenyt, amellyel 
igyekeztünk még színesebbé tenni a 
Kóstoló programkínálatát – beszélt 
a kezdeményezésről Kucsák lászló 
alpolgármester. – örömmel láttuk, 
hogy jelentős mezőny, 20 versenyző 
érkezett ide, és a színvonalas 
vetélkedés mellett látványos 
bemutatót is élvezhetett a közönség. 
mivel Budapesten hasonló versenyre 
csak elvétve van példa, remélhetőleg 
nemcsak a lovak szerelmeseinek 
szerzünk örömet ezzel, hanem sok-
sok családnak is. Az érdeklődés 
mindenesetre azt mutatta, hogy van 
igény az ilyen jellegű eseményre.



  A Főzőverseny    
  végeredménye
  PörKölt
 1. soFi
 2. temesvári trans kft.
 3. Felgimi
  hAl
 1. Pestszentlőrinci Pálinkások ii.
 2. eötvös iskola
 3. adjon az isten szebb jövőt!
  grill
 1. Mesekonyha ii.
 2. városgazda 
 3. Párbeszéd Magyarországért
  Cseh egytál
 1. gesz–vajk–kastélydombi
 2. városgazda
 3. Xviii. kerületi önkormányzat

  Az iFJúsági Főzőverseny
  végeredménye
  A legFinomABB étel
 1. Big Pig csapat  
  (ady iskola)
 2. szélhámosok (kassa)
 3. Bűvös Hármas (sztehlo) 
  A legJoBB PAPriKásKrUmPli
 1. kibédi angéla (Felnőttek gimnáziuma)
 2. szekeres györgy (Brassó)
 3. Panda Banda (sztehlo) 
  A legszeBB tálAlás
 1. Hami nyami (Brassó)
 2. szupercsapat (ady)
 3. Hupizöld törpikék (sztehlo)

  KÜlöndíJAK
  legtÜzeseBB étel
  tüzes csili Banda (sztehlo és eötvös)  
  legjobb lecsó: kolbász Banda (ady) 
  legPiKánsABB étel
  kuktanoncok (sztehlo) 
  legKÜlönlegeseBB étel
  vigye és egye (Brassó) 

  Kiemelt díJ:
  Fakanál-bajnokok (Bókay-darus) 
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6 MozaiK Európai tapasztalatokat hasznosítanak a Havanna-lakótelepen

Trükkös 
„szakemberek” 
százezer forint fölötti összeget fizetett 
egy dél-pesti asszony kétórányi mun-
káért a magukat duguláselhárítóként 
a Kisokosban hirdető „vállalkozóknak”. 
A hír24 internetes portálon olvasható 
történetben a hibaelhárítók trükkje az 
úgynevezett csőgörény hosszában rej-
lik.
Mivel kerületünkben is dolgozik az említett – 
és az ingyenes Kisokosban több telefonszámon 
is hirdető – brigád, nem árt óvatosnak lenni. A 
leírt esetben a duguláselhárítók telefonon azt 
mondták az ügyfélnek, hogy a munkájuk alap-
díja 25 ezer forint, amibe az első három méter 
tisztítóvezeték tartozik bele. Minden további 
méter „csőgörény” 4000 forint plusz áfa költés-
égért csúszik le. 

A helyszínen aztán közölték az idősebb 
hölggyel, hogy csak felülről tudnak dolgozni, 
noha ő megmutatta nekik az alagsori csősza-
kaszt, ahol a hibát sejtette. nos, ezt a szakaszt 
végül 109 ezer forintot érő hosszúságú vezeték-
kel tudták elérni. számlát sem a munka elvég-
zése után, sem később nem adtak.

A hírportál olvasóinak reakcióiból kitűnik, 
hogy számos hasonló eset történik, nemcsak 
duguláselhárítás, hanem más szakmunkák 
igénybevételekor is.

– Mintha rólam szólna a cikk. Én 20 perc 
munkáért fizettem 63 ezer forintot. Aláírat-
ták velem a megrendelőt, és másnapra ígértek 
számlát – írta az egyik hozzászóló.

egy másik olvasó az írta, saját kárán tanulta 
meg, hogy bármilyen javítást csak számla elle-
nében végeztessen el. Többen is megemlítették 
– és megszívlelendő a jó tanács –, hogy kizá-
rólag ajánlás útján keresnek szakembert, azaz 
olyan szerelőt hívnak, aki ismerőseiknél már 
bizonyított és leinformálható. 

A közösségi portáloknak köszönhetően is 
lehetőség van megbízható mesterembereket ta-
lálni. elég beütni a „szakemberek” szót a leg-
népszerűbb ilyen oldal keresőjébe, és számos 
megye vagy város neve mellett találhatunk 
olyan felhasználói csoportokat, amelyek külön-
böző szakmákban megbízható vállalkozásokat 
foglalnak össze. 

➜ P. a.

Várják 
a kézműveseket, 
az őstermelőket
idén ősszel - 2013. október 13-án - is-
mét megrendezzük, Pestszentlőrincen 
a nagysikerű magyar termékek vásárát, 
a iii. Pestszentlőrinci vasárnapi vásári 
vigadalmat.

Célunk változatlan: hagyományőrző módon 
megszervezett nívós népi-, iparművészeti és 
őstermelői vásár, ahol lehetőséget teremtünk a 
kiváló hazai termékek készítői és termelői szá-
mára a közvetlen értékesítésre. Az őstermelői 
és kézműves kirakodóvásár mellett népzenei 
és néptánc programok, valamint gyermekfog-
lalkozások színesítik a rendezvény egész napos 
programját.

Helyszín:
Bókay-kert - szélmalom utca 33.
A vásár időpontja: 2013. október 13. vasár-

nap. A vásáron történő részvétel térítésmentes, 
de regisztrációhoz kötött. Bérleti díj nincs. Csak 
a regisztrációval rendelkező kiállítókat tudjuk 
fogadni! 

Kiállító helyet (területet) biztosítunk, de az 
árusításhoz saját installáció (asztal, pult) szük-
séges.

részvételi Feltételek:
•  Kitöltött és aláírt regisztrációs  lap, amely-

nek visszaküldési határideje: mielőbb, de legké-
sőbb 2013. szeptember 30.

•  Tekintettel  arra,  hogy  a  részvétel  meghí-
vásos és korlátozott számú, kérjük a mielőbbi 
jelentkezést, ill. a regisztráció határidejének 
pontos betartását!

•  Lehetőség  van  mesterség  bemutatóra  is, 
ezt kérjük, külön jelezzék!

•  Kizárólag hazai, saját tervezésű és készíté-
sű tárgyakkal, ill. itthon előállított termékekkel 
lehet megjelenni.

Kérjük, hogy a bp18.hu honlapon található 
regisztrációs adatlapot kitöltve legkésőbb 2013. 
szeptember 30-ig címünkre eljuttatni szívesked-
jen: elnok@zoldsorompo.hu

Pethő ágota
a vásár főszervezője

nagydíjas lett 
a skyCourt  
rangos elismerésben részesült a 
liszt Ferenc repülőtér 2. termináljá-
nak skyCourt épülete: magyar termék 
nagydíjat kapott a nemcsak a hazai, 
hanem a közép-európai piacon is egye-
dülálló modern acélszerkezet.

nemzetközi viszonylatban több hasonló konst-
rukciójú létesítmény létezik –szintén repülőtere-
ken –, de olyan, amelyet a tervezési folyamattól 
kezdve a megvalósítás utolsó fázisáig ugyanaz 
a projektcsapat irányított és hozott létre, nincs 
több. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy acélszerkezet 
korábban nem kapott ilyen díjat, és büszkék 
vagyunk arra, hogy ez az épület Magyarország 
kapujába, a repülőtérre került. A skyCourt az 
a bizonyos első benyomás hazánkról a külföldi 
turisták és üzletemberek számára – mondta a 
díjátadó alkalmából rendezett szeptember 4-i 
sajtótájékoztatón Pintyőke Marcell, a KÉsZ Ipa-
ri gyártó Kft. marketingigazgatója.

A skyCourt funkcióját tekintve a felhaszná-
lók kényelme, biztonsága és hangulata volt az 
elsődleges szempont. Amellett, hogy a formák 
letisztultak, és az anyagmegmunkálás tökéletes, 
a tér áttekinthető és jól kihasználható. Maga a 
szerkezet egy szárnyat formál, amely a repülés 
szabadságát szimbolizálja. 

– A külföldi utasok is gyakran megállítanak, 
és gratulálnak az épülethez. Azt hiszem, ennél 
nagyobb elismerést nem lehet kapni – mondta 
Hardy Mihály, a Budapest Airport Zrt. kom-
munikációs igazgatója. – Az utazók körében 
végzett közvélemény-kutatások pedig azt bi-
zonyítják, hogy a reptéri atmoszféra és kör-
nyezet tekintetében a Liszt Ferenc repülőtér a 
skyCourt átadása óta európa öt legjobb reptere 
közé került.

➜ P. a.

A programban német, spanyol, görög, román, 
brit, litván, svéd és olasz városok szakembereivel 
működik együtt a XVIII. kerületi önkormányzat. 
A Havanna-lakótelepen mintegy 6300 lakásban 
csaknem 16 ezer ember él. Az ehhez hasonló 
soklakásos panelépületes lakótelepek problémái 
európa-szerte hasonlóak. Az épületek és a kör-
nyezetük elhasználódása, rongálása mellett az 
ilyen helyeken élők nehéz szociális helyzete, az 
elszegényedés, a munkanélküliség is valamennyi 
országban általánosnak mondható. 

A szeptember 5–6-án rendezett helyszíni 
szemlén a résztvevők tájékozódtak a lakótelep 
helyzetéről, ellátottságáról, a közlekedési lehe-
tőségekről és a közbiztonságról. szó volt az ok-
tatási, illetve a gyermekgondozási intézmények 
munkájáról, törekvéseiről és a kulturális lehető-
ségekről is.

– Építészetben, szociológiában jártas szakem-
berek érkeztek a partnervárosokból. A Havanna- 
lakótelepen látottakat összevetették az otthoni 
tapasztalataikkal, s az így felvetődő kérdéseket, 
megoldási javaslatokat, ötleteket vitattuk meg 
ebben a két napban – mondta Csomó Tamás al-
polgármester. 

A Re-Block projektben részt vevő lakótelepe-
ken elsődleges szempont az elszegényedés elleni 
küzdelem, a társadalmi összetartozás erősítése, 
az élhetőbb, zöldebb környezet létrehozása. 

– A helyszíni szemle célja volt az is, hogy job-
ban körülhatároljuk, pontosítsuk a problémákat, 
és hogy ki tudjunk jelölni valamilyen irányt, 
amerre elindulva a későbbi uniós fejlesztési lehe-
tőségeket a lehető legjobban tudjuk majd kihasz-
nálni – mutatott rá Csomó Tamás.

➜ Puskás attila

Az élhetőbb környezetért szemléztek 
Az UrBACt program keretében megvalósuló re-Block projekt résztvevői többek 
között a havanna-lakótelep megítélésének javítására, a társasházi közösségek 
együttműködésére és építészeti jellegű kérdésekre kerestek megoldásokat a szep-
tember elején tartott helyszíni szemlén. 

szökőkutat Pestszentimrére
Formáljuk együtt Pestszentimre városképét! lezárult a kültéri szökőkút létesítésé-
vel kapcsolatos ötletpályázatra beküldött alkotások elbírálása. 

A Pestszentimre jövőműhely egyesület 2010 ta-
vaszán alakult meg azzal a céllal, hogy közösség-
teremtő munkát folytasson, és óvja a városrész 
természetes és épített értékeit. Az egyesület en-
nek jegyében 2010-ben és 2011-ben hagyomány-
teremtő szándékkal kirakatversenyt rendezett 
a nemes utcában. A megmérettetés célja a helyi 
kereskedők összefogása mellett a harmonikusabb 
városkép kialakítása volt. Idén az egyesület ötlet-
pályázatot hirdetett a Pintér Kálmán szakrendelő 
előtti, önkormányzati tulajdonban lévő terület 
szökőkúttal elképzelt látványtervének elkészíté-
sére.

Az eredményhirdetést lelkes tömeg előtt tar-
tották szeptember 13-án a szakrendelő melletti 
füves területen. A rendezvényt Teleki Sándor, a 
Pestszentimre jövőműhely egyesület elnöke és 
Lévai István Zoltán alpolgármester nyitotta meg. 
A jó hangulathoz samu Zoltán és barátainak népi 
zenekara és a szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola néptánccsoportjának előadása 
járult hozzá. 

Felnőtt kategóriában, letisztult terveinek kö-
szönhetően, Kolozs Ernő lett az első helyezett. Az 
általános iskolások kategóriájában Kalmár Niko-

letta, a Kapocs iskola tanulója és Geburth Balázs, 
az Ady iskola diákja szerezte meg az első helyet. 
A középiskolások között egy makettépítő csoport 
(Balajti Zsófia, Köves Dóra, Kurják Fanni, Kurják 
Marcell, Majer Katalin, Majer Zsolt és Majer Zsu-
zsanna) bizonyult a legjobbnak. Érdemes meg-
jegyezni, hogy a felnőtt kategóriában második 
helyezett Soltész Melinda üvegtervező figurális 
tervét a zsűri beltéri szökőkútként javasolta meg-
valósításra a Pestszentimrei Közösségi Házban.

De miért éppen szökőkút? – tettük fel a kér-
dést Ódor Katalinnak, a Pestszentimrei Közös-
ségi Ház igazgatójának, aki egyúttal az egyesület 
tagja is. 

– Az emberek szeretik a szökőkutakat, mindig 
sokan időznek a környékükön. A szökőkút talál-
kozók színhelye, sétacél, a szabadidő eltöltésének 
tartalmas közege, vagyis úgymond városi szintű 
aktív közösségformáló erő – hangzott a válasz. 
Az eredmény az egyesületet igazolta, hiszen a pá-
lyázatra három kategóriában több mint 400 mű 
érkezett. Az alkotások egy hónapig tekinthetők 
meg a Pintér Kálmán szakrendelő falára kifeszí-
tett molinón, illetve az egyesület honlapján.

➜ csernai

érettségi 
AKár egy 
év AlAtt!
Felnőttoktatás: érettségi munka 

mellett, érettségi baba mellett, érettségi 
vidékről, érettségi külföldről a 

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 
gimnáziumában 
(1181 Budapest, 

Kondor Béla sétány 10.).
Telefon: 

06-1-291-9597
06-1-290-9487

Ügyintézők: Haisza Katalin 
(+36-20-251-8522)

Dombos jánosné (+36-20-992-4767)
Beiratkozás augusztus 20-ig minden 

szerdán 10-től 18 óráig. Utána minden 
hétköznap (hétfő kivételével) 11-től 19 

óráig, szombaton 8-tól 16 óráig.

Tanítási idő:
Levelező tagozat: kedden, szerdán, 
csütörtökön 16.30-tól 20.20 óráig.

Távoktató-levelezői tagozat: csütörtökön, 
pénteken 

16.30-tól 20.20 óráig, 
szombaton 8-tól 17óráig.

szakmunkás-bizonyítvánnyal 
rendelkezők indokolt esetben egyéni 

tanrenddel, osztályozó vizsgákkal 
akár 2 vagy 1 év alatt is elvégezhetik a 

középiskolát.

jelentkezés feltétele: általános iskolai 
bizonyítvány, betöltött 

16. életév.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

�Befejezéséhez 
közeledik a 
Pestszentimre-

városközpont 
megújítása elnevezésű 
projekt. apróbb 
nehézségekkel, de 
halad a Pestszentimrei 
közösségi Ház 
újjáépítése, az imre-
ház, a Hősök tere már 
az átadásra vár, és 
elkészült a nemes utca 
projektben szereplő 
szakasza is.

Teljesen megújult a nemes utca 
egyik ikonikus épülete, az Imre-
ház. Az épület a kor igényeinek 
megfelelően akadálymentes lett, 
belül pedig egy helyiséggel bő-
vült. 

töBB leHetőség 
a HázBan
nemcsak az utcafronton épült 
meg a rámpa, amely a földszin-
ten lévő gyógyszertárba való be-
jutást segíti, hanem az udvaron, 
a lifthez is elkészült az akadály-
mentes feljáró.

– A lift a tetőteraszra visz, 
onnan lehet bejutni az épület-
be, ahol sok újdonsággal talál-
kozhatunk – mondta Péterszegi 
Imre projektmenedzser. – A 
kívül-belül felújított ház beren-
dezése későbbi feladat, egyelőre 
az önkormányzatnak átadjuk 
üzemeltetésre az épületet. 

Az Imre-házba visszaköltö-
zik a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat, és – a korábbi 
évek gyakorlatának megfelelő-
en – civil szervezetek is helyet 
kapnak az épületben. Tervként 
felmerült, hogy a jövőben a 
pestszentimrei körzeti megbí-
zott irodája is itt fog működni.

– erre lehetőséget ad az az 
új helyiség, amelyet a terasz egy 
részének a beépítésével nyer-
tünk. Teljesen új a vizesblokk, 
ahol szintén kialakítottunk egy 

akadálymentes mellékhelyiséget 
– ismertette a menedzser.

utolsó 
siMítások
A hétköznapi közlekedés leg-
nagyobb kényelmetlenségét a 
nemes utca egy szakaszának a 
felújítása okozta, de ezt a kényel-
metlenséget a jó ügy érdekében 
gyalogos és autós egyaránt elvi-
selte. Korábban sok gondot oko-
zott a parkolás, ezt enyhítendő 

az Imre-házzal szemben kiala-
kítottak egy térköves parkolót, 
amelyet az autósok már jóval a 
hivatalos átadás előtt használ-
hattak. elkészült a járda is, és 
szeptember végére befejeződik a 
munka a Hősök terén.

A játszótéren a Városgaz-
da XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. munkatársai elvégezték az 
utolsó simításokat, és a nemes 
utcában is az átadás fázisában 
tartanak. A felmerült hiányos-
ságokat a Budapesti Közlekedési 

Központ előírásainak megfele-
lően pótolják. A Vasút utcában 
kész a parkoló, de amíg a PIK 
építése folyik, addig a parkoló 
egyik fele még felvonulási terü-
let, így az nem használható.

Időben vannak
A munkavédelmi háló 

még takarja a teljesen meg-
újuló Pestszentimrei Közös-
ségi Házat és a mellette lévő 
szolgáltatóépületet, de az áll-
ványzaton belül intenzíven 
halad a munka, befejezéséhez 

közeledik az új kulturális köz-
pont. 

– A kivitelezővel együtt úgy 
gondoljuk, hogy a teljes projekt 
december 31-i zárása sikere-
sen megtörténhet – informált 
Péterszegi Imre. – Az őszi mű-
szaki átadás-átvétel megkezdése 
csúszik, de szeptember közepe 
után ez is elindulhat.

elkészült az IMre-ház 
és a neMes utca
Célegyenesben Pestszentimre központjának a megújulása
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a megújult imre-ház nemcsak szép, de akadálymentesen is használható 

ősszel is sok munkája van 
a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. munkatársainak. 
A magas- és mélyépítő brigá-
dok, a játszótéri karbantartók 
és a kertészeti dolgozók mel-
lett a tervek szerint még diá-
koknak is jut majd elfoglalt-
ság.

Folyamatos feladat például a járdaépí-
tés, de ahogy az év folyamán rendsze-
resen, úgy ősszel is állandó munkát 
ad a tönkrement útburkolat.

kátyúk és járdák
– Az utak kátyúzása folyamatos, 
ezt egész ősszel végezzük – mondta 
Lepsényi Tibor, a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziójának igaz-
gatója. – A mélyépítők folytatják a 
járdaépítési programot is, amelynek 
során havonta 1300 folyóméter járda 
készülhet el.

A cég munkatársai októbertől újra 
tisztítják a vízelvezető árkokat. A ter-
vek közé tartozik az Igló utcában egy 
csapadékvíz-szikkasztó rendszer ki-

építése, a Mikes Kelemen utcában, va-
lamint az Üllői út és a Mikszáth Kál-
mán utca sarkán pedig a csapadékvíz 
elvezetésének megoldása. Utóbbi ke-
reszteződésnél a gyalogátkelőhely fel-
újítását, korszerűsítését is tervezik.

játszóterek és 
lakások
Lepsényi Tibor a fentieken kívül to-
vábbi feladatokról is beszámolt.

– Az új, leendő buszjárathoz kap-
csolódóan a Méta és az Ipacsfa utca 
sarkán új buszmegállót építünk. Fel-
újításra vár az Uzsok téren lévő ör-
mény emlékmű. A Fáy utca 2. számú 
épület körüli a vízelvezetési problémá-
kat fogjuk megoldani, és a Thököly úti 
új műfüves pálya környezetének ren-
dezésében is részt veszünk – mondta 
a divízióigazgató.

A játszótéri karbantartók folytat-
ják az intézményi és a közterületi ját-
szóeszközök felújítását. A Városgazda 
még az idén szeretné elérni azt, hogy 
sehol ne legyen lezárt játszóeszköz. 
Mindezeken túl a közterületi padok 
felújítása is zajlik.

– A magasépítési részleg folytatja 
az önkormányzati lakások felújítását, 
és menetrend szerint zajlanak az in-
tézmények éves karbantartási mun-
kái – ismertette a további terveket 
Lepsényi Tibor. – elkezdődik a Mik-
száth Kálmán utcában lévő támfalak 
felújítása, csakúgy, mint a Kondor 
iskolában a nyár végi beázások követ-
keztében megrongálódott tanterem 
felújítása. A Vilmos endre sportcent-
rumban tervezzük az öltözők egy ré-
szének a felújítását.

nagyobb munkának ígérkezik a 
Hargita tér átépítése, amelyet a mély-
építő és a kertészeti részleg közösen 
fog elvégezni.

loMBgyűjtés 
A kerületben jelentős a zöldterület, 
több mint 70 ezer fa adja az állományt, 
így ősztől a lehullott, elszáradt faleve-
lek összegyűjtése az egyik legnagyobb 
kertészeti feladat, amely egészen tava-
szig eltart. 

– Az őszi munkák kapcsán szóba 
jöhet diákok közreműködése a lomb-
gyűjtésben a lakótelepeken. A favágás, 
a gallyazás természetesen ütemezetten 
valósul meg. ebben maximálisan a jár-
daprogramhoz igazodunk, azt követő-
en pedig meghatározott ütemterv sze-
rint haladunk – tájékoztatott Farkas 
László, a kertészeti osztály vezetője.

A Városgazda szintén az idei évben 
tervezi a lakótelepeken, a parkokban a 
sövények, cserjék visszaifjítását. ez azt 
jelenti, hogy ezeket a növényeket 40 
centiméterre vágják vissza. 

– erre az esztétikai frissítésre azért 
van szükség, mert a kerület növény-
zete idős, a növényzet kopaszodott. 
Ily módon alkalmanként még azokat 
a növényeket is meg tudjuk menteni, 
amelyek a nyári aszályban lombjukat 
vesztették.

Az intézményekben az új kosaras 
autónak köszönhetően valósulnak meg 
a faápolási munkák. Mivel az elmúlt 
években a favágás, gallyazás háttérbe 
szorult, intézményenként átlagosan 
egy hetet fordítunk ilyen típusú mun-
kálatokra.

KÁTyÚZÁsTóL 
A LOMBgyűjTÉsIg
Feladatot ad a Városgazdának a járdaépítés

 

FelHívás!
Kiemelt állás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata (1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet a Budapest 

XVIII. kerületi gazdasági ellátó szolgálat (1181 Budapest, Városház u. 16.)
igazgatói (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A határozott idejű vezetői megbízás kezdő napja: 2014. január 1., megszű-

nésének napja: 2018. december 31.
Munkavégzés helye: 1181 Budapest, Városház u. 16.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok:

A költségvetési szerv irányítása, ellenőrzése. A költségvetési szervhez 
rendelt más költségvetési szervek gazdálkodásával, finanszírozásával, 

adatszolgáltatásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért 
felelős alkalmazottak irányítása.
ILLeTMÉny És jUTTATÁsOK:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok 

által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézmé-
nyekről szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

PÁLyÁZATI FeLTÉTeLeK:
felsőfokú gazdasági végzettség, magyar állampolgárság vagy külön jog-

szabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett státus 

büntetlen előélet, cselekvőképesség, A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

vezetői/szakmai program, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelések, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vány, végzettséget igazoló hiteles okiratok
a pályázó nyilatkozata arról, hogy

– hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez;

– a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázat tartalmát.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

dr. székelyné Érces Katalin ad a 296-1368-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot 3 példányban, nyomtatott formában kell benyújtani a Buda-
pest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Irodáján (1184 Budapest, 
Üllői út 400.) dr. székelyné Érces Katalinnak és az ercesk@bp18.hu e-ma-

il címre elküldeni „gesZ-pályázat” megjelöléssel.

úJ KUltUrális 
KözPont
a Pik felújítása a gya-
korlatban sokkal többet 
jelent egy tatarozásnál, 
lévén hogy a régi jól 
ismert épületet – né-
hány főfal kivételével 
– gyakorlatilag teljesen 
lebontották, és a helyén 
egy új, modern, minden 
igényt kielégítő kultu-
rális intézmény létesül. 
Pestszentimre központja 
tehát olyan új épületet 
kap, amelynek már a 
tervezésekor a koráb-
binál több funkcióval 
számoltak.
a közösségi ház alap-
vetően minden régi 
funkcióját megtartja, 
ugyanakkor a valami-
kori szolgáltatóházzal 
egybeépülve új helyisé-
gekkel bővül. átalakul a 
belső tér, a színházte-
rem viszont megújulva 
a régi helyén marad. itt 
újdonság lesz, hogy a 
nézőtér egybenyitható a 
földszinti kis teremmel, 
így szükség esetén a 
terem több nézőt tud 
befogadni. 
az átépítés során a ter-
vezők és a kivitelezők is 
maximálisan figyelembe 
vették a leendő bérlők 
igényeit, az pedig ma 
már természetes, hogy 
a felújítás után az épület 
teljesen akadálymentes 
lesz.



Városkép p 2013. szeptember 18. XXII. évfolyam 15. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

8

Az oldalt összeállította: Puskás attila

 Megmozgatta a lakótelepet a XV. Havanna-napok Kultúra

� szinte vala-
mennyi program 
nagy érdeklő-

dés közepette zajlott a 
szeptember 8. és 15. 
között megszervezett 
Xv. Havanna-lakótelepi 
napokon. a rendez-
vény utolsó napján 
még az időjárás is ke-
gyeibe fogadta mind a 
főzőverseny résztvevő-
it, mind a nagyszínpa-
dot felkeresőket vagy 
éppen az urBact 
projekt sátrában ven-
dégeskedőket.

Császár Bíró Lilla, a rendezvény 
házigazdájának, a Kondor Béla 
Közösségi Háznak a vezetője 
maga is úgy érezte, hogy idén 
jóval többen voltak kíváncsiak a 
hétközbeni rendezvényekre is, és 
a záróprogramokon is nagyobb 
volt a pörgés, mint tavaly.

– Más rendezvényeinken is 
megfigyelhető a hullámzó ér-
deklődés, így az a Havanna-na-
pokon is évről évre változik. Azt 
hiszem, hogy a záró vasárnapon 
sokat segített az URBACT-sátor, 
az Álmodtam egy Havannát 
magamnak nevű fórum, amely-
re sokan jöttek – mondta Csá-
szár Bíró Lilla. – Ugyancsak 
nagyszerű volt a kutyaszépség-
verseny, amelyen a Pa-Dö-Dö 
zsűrizett, és állatbarátként kivá-
ló hangulatot teremtettek.

A vasárnap fő attrakciója a 
nagyszínpadnál – az esti Beatri-
ce-koncerten kívül – a Havanna 
ebe kutyaszépségverseny volt. 
A több tucat szebbnél szebb 
kutyánál talán csak a gazdáik 
feszítettek büszkébben a bemu-
tató során. Az ebeket végül négy 
kategóriában díjazták – kis- és 
nagytestű fajtatiszta, illetve ke-
verék –, de valamennyi gazdi és 
kutyus kapott oklevelet, illetőleg 
szétrágni való ajándékot.

nagy volt a sürgés-forgás 
a közösségi ház mögötti füves 
területen is, ahol délelőtt csak-
nem 20 bogrács alatt ropogott 
a tűz, a kondérokban pedig főtt, 
rotyogott sokféle étel. A finom 
pörköltek, tokányok, gulyások 
között lehetetlen volt különbsé-

get tenni, és bár itt is volt győz-
tes, ezen a napon igazán nem az 
számított, hogy kinek az étele 
ízlett jobban a zsűrinek.

– Az csak egy plusz, hogy 
idén jóval többen főztek, mint 
tavaly, de a lényeg nem ez. Ha-
nem az, hogy az itt élők kezdik 

felismerni, hogy csak rajtuk mú-
lik, hogy jól érezzék magukat itt, 
a Havannán – fogalmazott a kö-
zösségi ház vezetője.

Kiss Róbert, a Havanna-la-
kótelep KDnP-s önkormányza-
ti képviselője úgy látja, hogy a 
Havanna-napok segíthetnek ab-
ban, hogy az emberek az év más 
időszakaiban is észrevegyék, mi 
mindent kínál nekik a lakótelep.

– Minden korosztály számá-
ra nyitott kulturális vagy egyéb 
szórakozási lehetőségeket kí-
nálnak a lakótelep intézményei. 
Létezik például sakk- és bridzs-
klub, s év közben is vannak ki-
állítások, koncertek, amelyekre 
bárki ellátogathat – mondta Kiss 
Róbert.

A képviselő úgy tapasztalta, 

hogy a nyílt napok segítségével 
ismét sokan nyertek betekintést 
a lakótelepen működő intézmé-
nyek – többek között a gyer-
mekjóléti központ, az óvodák, 
bölcsődék vagy éppen a temp-
lom – életébe.

Aki nem a Havannán él, an-
nak többnyire a hallomásból 
ismert sztereotípiák jutnak az 
eszébe. Kiss Róbert biztos ab-
ban, hogy ez az egy hét is sokat 
segített ezek leküzdésében.

– nyilván nem lehet egyik 
napról a másikra felszámolni 
mondjuk a bűnözést, de a tér-
figyelő kamerarendszer telepí-
tésével sikerült javítani a hely-
zeten. A Havanna-napok pedig 
arra is jók, hogy a koncertekkel, 
programokkal az egyébként kal-
lódó fiatalokat is bevonjuk a kö-
zösség életébe. 

 
 A 60-As éveK 
iKonJA
A havanna-napok 
zenés programjaiban 
a népdaloktól kezdve 
a nótákon át a beat 
– valamint a Beatrice 
koncertjével – a rock 
is képviseltette magát 
ezen a héten, s a Brass 
on Brass dixieland Band 
zenéjére is sokan voltak 
kíváncsiak. hangulatos 
péntek estét tölthettek 
a közösségi házban 
azok, akik a Cseh 
tamás-emlékkoncertet 
választották. A 2009-
ben elhunyt zenész – aki 
önmagát szerényen 
csak „éneklő embernek” 
nevezte – dalai ismét 
megmutatták, hogy 
kortalanok.
– A nyolcvanas évek 
elején születtem, így 
nem Cseh tamás 
zenéjén nőttem fel, 
a korosztályomnak 
nem ez a zenei világa. 
most mégis felírtam 
magamnak néhány 
dalt, amit biztos, hogy 
máskor is meg fogok 
hallgatni – mondta 
a koncert után Kiss 
róbert.



pezsgett az élet 
a havannán

a tersánszky-emléktáblát Kucsák lászló alpolgármester és császár Bíró lilla, a rendezvények házigazdája leplezte le

hat nemzetiség hagyomány-
őrzői szórakoztatták zenés-
táncos műsorukkal a Xv. 
havanna-lakótelepi napok 
keretében szeptember 14-
én a Kondor Béla Közösségi 
házba látogatókat. A szerb, 
görög, bolgár, ruszin, horvát 
és lengyel dallamokon kívül a 
közösségi ház előtt az egyes 
népcsoportok ételeiből is 
kóstolót kaphattunk.

A programot megnyitó Csomó Ta-
más alpolgármester kiemelte, hogy 
a magyarság a történelem során 
mindig befogadóan viszonyult min-

den nemzetiséghez, így természetes, 
hogy a sokszínűség a kerületben is 
megjelenik.

– A nemzetiségek értéket jelente-
nek a magyarországi kultúrában, és 
a hagyományőrzőknek köszönhető, 
hogy az értékeket ma is láthatjuk – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

A XVIII. kerületben tíz nemze-
tiség képviselői élnek, ami országos 
szinten is egyedülálló. 

– A szervezés gondját is levették 
a vállunkról a nemzetiségi önkor-
mányzatok, amelyeknek kiváló a 
kapcsolatuk egymással – mondta 
Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla 
Közösségi Ház vezetője. – A külön-

böző nemzetiségi csoportok egy-
mással, valamint az itthoniakon túl 
külföldi hagyományőrző csoportok-
kal is kiváló kapcsolatokat ápolnak.

Az idei találkozót a Tabán szerb 
néptánccsoport produkciója nyi-
totta meg, a hagyományos népvise-
letbe öltözött táncosok a lendületes 
dél-szerbiai (uzsicei és nis környé-
ki) táncokkal megalapozták a jó 
hangulatot. Őket Zeusz követte, aki 
görög dallamokkal csábította táncra 
a közönséget.

A délután folyamán még a bol-
gár, ruszin és horvát nemzetiségek 
is ízelítőt adtak zenéjükből, táncaik-
ból, majd zárásként a lengyel hagyo-
mányőrző Polonez néptáncegyüttes 
lépett fel.

A találkozó elsődleges célja az, 
hogy a kerület lakosai megismer-
jék a velük együtt élő nemzetiségek 
kultúráját, életét.

– Tizenöt éve hagyomány már 
ez a nemzetiségi fesztivál. nagyon 
fontos számunkra, hogy megmu-
tassuk magunkat, hogy mindenki 
lássa, létezünk, itt vagyunk, és részt 
veszünk a kerület életében – muta-
tott rá az idei rendezvényt összefo-
gó Balogh Katarzyna Miroslawa, a 
XVIII. kerületi Lengyel nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke. 

A közösségi ház előtti sátrakban 
a lengyel, a görög és a szerb kony-
ha ízeit is meg lehetett kóstolni, s a 
jóízű falatok és itókák mellett ke-
délyesen beszélgettek a helyiek és a 
szomszédos kerületekből idelátoga-
tók.
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a gyerekekért 
dolgozókat díjazták
harmadik alkalommal adták át a 
havanna-lakótelep gyermekeiért 
díjat szeptember 10-én a Kondor 
Béla Közösségi házban. 

Az elismerést ötévenként ítélik oda 
a lakótelepen lévő intézmények, ci-
vil szervezetek, közösségek javaslatai 
alapján azoknak a munkatársaknak, 
akik munkájukkal az itt élő gyerekek, 
fiatalok testi és szellemi fejlődését se-
gítik.

– Rendkívül fontos, hogy egy ilyen 
kisvárosnyi lakossággal rendelkező 
városrészben elismerjük a kiemelke-
dő nevelői munkát – mondta a díjakat 
átadó Kucsák László alpolgármester. 
– Az itt élő megannyi gyermekért ál-
dozatkész munkát végzők elismerése 
az önkormányzat számára is öröm.

A díjátadót a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei és nyelvi Általános Iskola 
és gimnázium tanulóinak néptáncbe-
mutatója nyitotta. Az átadott díjakat 
soltész Melinda, a közösségi ház mű-
vészeti vezetője készítette üveglapok-
ból.

a díjazottak
Mór Baranyai Ildikó (Pitypang 
óvoda), Hegedűs sándorné (Bóbita 
óvoda), Haselbauerné Molnár Má-
ria Zsuzsanna (Csontváry iskola), 
szakály Anna (XVIII. kerület Peda-
gógiai szakszolgálat), Kerepeczki Éva 
(sOFI), Tajti Mária (Vörösmarty is-
kola), Hagymási józsefné (szent Lász-
ló Plébánia), Lemák Andrea (Csibész 
Családvédelmi Központ), Molnárné 
Tömör gyöngyi (eszterlánc óvoda), 
Migalkó józsefnére (Robogó óvoda), 
Kubicsár László (Kondor Béla Közös-
ségi Ház).

TÁnCOK És íZeK A 
neMZeTIsÉgI FesZTIVÁLOn

intarzia – egy életre 
keltett mesterség 
egy többször elfeledett, de idő-
ről időre újjáéledő, művészinek 
mondható szakma, az intarziaké-
szítés remekeiből nyílt kiállítás a 
Kondor Béla Közösségi házban 
szeptember 9-én. 

A Havanna-lakótelepi napok program-
sorozatába illeszkedő tárlaton Feketéné 
Krázi Tímea, Kulánda Anni Villő, Luk-
ács gábor Dénes intarziaalkotásai, va-
lamint Rudnai jános faszobrász munkái 
tekinthetők meg október 10-ig.

– Izgalmas és nem mindennapi ki-
állítást csodálhatunk meg – mondta 
a megnyitón Galgóczy Zoltán önkor-
mányzati képviselő. – A kiállított tár-
gyakon végignézve megláthatjuk, hogy 
mi mindent lehet alkotni fából, ha van 
hozzá tehetség. 

A szervezők célja a kiállítással az 
volt, hogy bemutassák a fa és ezzel 
együtt az intarzia hétköznapi felhaszná-
lási lehetőségeit.

– A művész életre kelti a kivágott fát, 
amelynek változatos színe, rajzolata és a 
hőkezelés számtalan variációt ad a ke-
zébe – mondta Sántha Gábor újságíró, a 
tárlat ötletgazdája. – A valaha főúri pa-
loták fényét emelő intarziás parketták, 
asztalok, székek, szekrények ma már 
egy lakótelepi lakás díszei is lehetnek.

ez utóbbi lehetőséggel egyetértett 
Kulánda Mihály, a kiállítási tárgyakat 
rendelkezésre bocsátó cég tulajdono-
sa is: – egy egyszerű fénykép alapján 
el tudunk készíteni bármilyen egyedi 
mintát. Akár egy nyaralás emlékképe 
is örökre megmaradhat, de különleges 
ajándék lehet egy fában megörökített 
arckép is. Az általunk kidolgozott fe-
kete-fehér technikával készült tárgyak 
például már néhány tízezer forinttól 
elérhetők. 

tersánszKy-emléKtáBlA A Kondor FAlán
Miután a kondor Béla közösségi Ház előtt húzódó sétányt somogyi lászlóról, a volt állami, 
majd Havanna-lakótelep egykori plébánosáról nevezték el, a sétány korábbi névadójának, 
tersánszky józsi jenőnek emlékét egy táblával őrzi meg az önkormányzat. 
a tábla avatásán a kossuth-díjas író munkásságát kucsák lászló alpolgármester méltatta, 
kiemelve, hogy tersánszky józsi jenőt egyik leghíresebb kortársa, Móricz zsigmond is a 
valóságot talán a legkiemelkedőbben ábrázoló írónak nevezte. a 125 éve, 1888. szeptember 
12-én született tersánszky olyan művekkel vált ismertté, mint a kakuk Marci-történetek vagy 
éppen a legenda a nyúlpaprikásról című kisregény. 
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Képek a maguk 
valóságában 
Pápai dezső amatőr festőművész ki-
állítása október 4-ig látható a lőrinci 
nagykönyvtárban. 

A művész 
már több al-
k a l o m m a l 
hozta el ké-
peit a könyv-
tárba, mert 
mint mond-
ta, szereti a 
galéria 18 
ba rát ságos , 
otthonos kö-
zegét.

– Való-
jában nincs 
m ű v é s z e t i 

előképzettségem, annak idején csak az iskolai 
rajzórákon találkoztam a festészettel – sza-
badkozott Pápai Dezső. – Azt tudtam, hogy 
elég jól rajzolok, és diákkoromban szeret-
tem is ezzel foglalkozni, de nem gondoltam 
arra, hogy pályaként válasszam a képzőmű-
vészetet. A festészettel való foglalatosságot 
sokáig elérhetetlen álomnak tartottam, és ki-
csit irigyeltem azokat, akik tudnak festeni.  
A festészettől igencsak távol álló – könyv-
tárosi, felsőfokú energetikusi és elektromos 
orvosi műszerészi – végzettségekkel rendel-
kező alkotó elmesélte, hogy egy véletlen-
nek köszönhetően fogott ecsetet a kezébe.  
– Már rendesen benne voltam a korban, amikor 
úgy húsz éve – akkoriban szegedi lakos lévén – 
barátaim elcsaltak egy idős szegedi festőművész, 
Palóczy Lajos bácsi által szervezett képzőművé-
szeti szakkörbe. Míg mások festettek, agyagoz-
tak, szobrászkodtak, kezdetben én rajzoltam, és 
grafikákat készítettem.  egy alkalommal meg-
kérdezte tőlem Lajos bácsi, hogy volna-e kedvem 
kipróbálni a festést, amire boldogan mondtam 
igent. naturális festőnek tartom magam, mert 
a látottakat a maguk valóságában ábrázolom.  
A szeptember 3-i megnyitón Csillag Lász-
ló, a Tűzedzők Alkotó Művészbarát Asztal-
társaság (TAMA) elnöke köszöntötte Pápai 
Dezsőt úgy is, mint kiállító művészt és úgy 
is, mint a TAMA elnökségi tagját. A tárlatot 
Lőrincz Zsuzsanna festőművész nyitotta meg.  
A zenés irodalmi műsorban Bartha Erzsébet 
előadóművész, Pál Gabriella és Fehér Zsuzsanna 
énekes-előadóművész, valamint Csillag László 
író működött közre. 

➜ fülep erzsébet

Mentős nap 
a nyári táborban 
hasznos és tanulságos programokkal 
várta a diákokat a Kastélydombi és a 
Kassa utcai általános iskola. Az egész-
séges életmód jegyében szervezett tá-
borban mentős napot is szerveztek.  

A rendezvénysorozat megálmodója és szervező-
je, Diráné Huszár Gertrúd volt. A két iskolában 
szakemberek tartottak előadásokat az elsőse-
gélynyújtás alapvető ismereteiről a vakációzó 
diákoknak.

A tábor megrendezésére az önkormányzat 
pályázata nyújtott lehetőséget. 

– A célunk az volt, hogy a mindennapi élet-
ben is használható tudással vértezzük fel a di-
ákokat – hangsúlyozta Diráné Huszár Gertrúd. 
–  Az elsősegélynyújtást megtanulni nem ör-
döngösség, és életet menthet. Ezért fontos, 
hogy az alapismereteit már gyermekkorban 
elsajátítsák.  egyszerűbb segítségnyújtást min-
denkinek kötelessége adni. 

A diákok megtanulták a vérzéscsillapítás, a 
sebkötözés, a stabil oldalfektetés, az eszméletét 
vesztő embernek való segítségnyújtás techniká-
it, s volt vérnyomás- és vércukorszint-mérés is. 
ennek során a gyerekek a mért értékek elemzé-
séhez is segítséget kaptak.

– Az emberek nem azért választják a mentős 
hivatást, mert annyira szeretnek vérző sebet be-
kötözni – mondta Papdán Márta mentős szak-
ember. – A mentőzéshez elhivatottság kell. Tu-
dom, hogy szükség van a munkámra, azt, hogy 
adott pillanatban csak én segíthetek, és sok mú-
lik azon, mit és hogyan teszek. 

Az egészséges életmód jegyében a gyerekek 
ízletes zöldségtálakat, gyümölcssalátákat és cu-
kormentes szörpöket készítettek. 

➜ városkép

Pestszentimre feltérképezése
A Pestszentimre kulturális örökségének feltérképezése című interaktív kiállítás a 
sportkastély után a városháza galériában szeptember 26-ig tekinthető meg. múlt-
beli séta tíz érintőképes felületen.

A Pestszentlőrinci Kaszinó egyesület és a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény 
munkatársainak együttműködésével olyan kiál-
lítás készült, amely lehetővé teszi Pestszentimre 
megismerését multimédiás módszerekkel. A cél 
az volt, hogy a modern technika segítségével is 
őrizzék a városrész épített környezeti, valamint 
szellemi és kulturális értékeit. A kiállítást Csomó 
Tamás alpolgármester és Heilauf Zsuzsanna, a 
helytörténeti gyűjtemény vezetője nyitotta meg 
augusztus 29-én. 

Az interaktív tárlat több hónapos munka 
eredménye. ennek során a gyűjtemény munka-
társai összegyűjtötték, digitalizálták, s térképre 
vitték képekkel és összefoglalókkal kiegészítve 
Pestszentimre jellemző köztereit, épületeit és mű-
vészeti alkotásait. Munkájukat segítette többek 
között Pándy Tamás 100 éves falu a városban 
című kiadványa, illetve a fotóival Fülep erzsébet, 
lapunk munkatársa, valamint Tasnádi Ágnes és 
Pápai Tamás László is hozzájárult a tárlathoz. 

A kiállítás egyetlen négyoldalú hasábot foglal 
el, amely összesen tíz darab, különböző magas-
ságokban elhelyezett érintőképernyős tabletet 
tartalmaz. így egyszerre többen is böngészhetik a 
kategorizált bemutatót. A négy kategória: utcák, 
terek, telepek elnevezései; emléktáblák emlék-
művek; események 1997–2012 között; épületek, 
intézmények. Az installáció környezetében helyet 
kaptak a diákok által a nyár eleji helytörténeti ját-
szóházban készített munkák is. A díszalbumok és 
makettek mellett a Pestszentimrei Közösségi Ház 
és a Táncsics Mihály Általános és német nemze-
tiségi Iskola homlokzatának egyedi arculattervei 
is láthatók. Az anyag a későbbiekben on-line fe-
lületen is elérhető lesz.

A Pestszentimrei sportkastélyban (1188 Kis-
faludy u. 33/c) szeptember 13-ig látható kiállítás 
szeptember 16-tól 26-ig a Városháza galériában 
(1181 Üllői út 400.) tekinthető meg, a Polgármes-
teri Hivatal nyitvatartási idejében. 

➜ cs. m.

hirdetés

MARKET CENTRAL HÍRADÓ

Beköszöntött az ősz, a tanévkezdés, szüret, 
az aktív kikapcsolódás időszaka. Véget ért a va-
káció is, de búslakodásra semmi ok, hisz az őszi 
hónapok rengeteg meglepetést tartogatnak. Mi is 
szeretnénk ehhez hozzájárulni azzal, hogy ismét 
egy gazdag, színes magazint állítottunk össze 
Önöknek. Az ősz talán legnagyobb előnye, hogy 
változatosan, színesen öltözhetünk, éppen ezért 
sok hasznos ötletet, tanácsot adunk, hogyan 
lehetnek csinos a kabát alatt is. Őszi kirándulás 
vagy kulturális kikapcsolódás? Divatanyag össze-
állításunkat ennek megfelelően két helyszínen, a 
monori Pincefaluban és Vecsésen a Bálint Ágnes 
Kulturális Központban fotóztuk. Ha a sok csábí-
tó ajánlat ellenére mégis otthon maradnának, 
tippeket adunk hogyan teremthetnek őszi han-
gulatot a lakásukban vagy éppen milyen újdon-
ságok várják a kertbarátokat. Bizonyára ősszel is 
szívesen vásárolunk, így számos kedvezményes 
kuponakcióval szeretnénk a vásárlóink kedvé-
ben járni. Mindezeket a Passzázs magazin őszi 
számában találhatják, melyet szeptember 23-
tól kézbesítünk. 

           2013. 
október 12. 
            szombat

Őszi ízek, élmények, 
hangulatok 13-19 óráig

Családi nap
*  Helyi és környékbeli borászok bemutatkozása, borkóstoló
*  Kézművestermékek bemutatója, kóstolás és vásár (lekvárok, 

csokoládé, bonbonok, méhészeti termékek, almasajt)
*  Kalapos Folk Band
*  Monori Strázsa Néptáncegyüttes

Gyerekprogramok:
*  Újra robog a kisvonat!
*  Kézműves-foglalkozások
*  Akadálypályás ugrálóvár
*  Arcfestés
*  Csillámtetoválás

További részletekért látogasson el honlapunkra: www.marketcentral.hu vagy kövessen 
bennünket a Facebookon: www.facebook.com/MarketCentralFerihegy

Mesék kicsiknek és nagyoknak  
a Manó Könyvekkel meseolvasás  

és zoknibáb készítés 
Helyszín: Líra könyvesbolt

Éjszakai vásárlás

szuper kedvezményekkel és extra nyitva tartással

Passzázs2013 ősz

Magazin, ami 
összeköt

Divatra hangolva,  
10 oldalas őszi trendmustra!

„Mert jó ide jönni...” 

Bor, 
tradíció,  

turizmus

Interjú Vadon Jánossal

Készüljünk 
a hűvösebb 
napokra!

Gyümölcsök a 
neszesszerben

Akciós
kuponok!

   Charles Vögele • Skiny • Müller       PlayersRoom • Vision Express
        Intersport • Líra • Fressnapf 
               Burger King • Praktiker 
                     PecaPláza • Patika

2013. október 12.  Őszi hangulatban – családi program és éjszakai vásár

Megy a nyár, 
jön a Passzázs
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10 Kultúra 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, 
homlokzati szigetelést, ablak – ajtók cseréjét, lapostető – szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel! T.: 06-30-318-2173

n Fűtés- gáz- vízszerelés, csatornaépítés teljeskörű ügyintézéssel. Gázkészülékek: 
kazánok, konvektorok, vízmelegítők, gáztűzhelyek, cirkok bojlerek javítása, szervizelése, 
átvizsgálása, beüzemelése, cseréje, garanciával, ügyintézéssel. Őszi átvizsgálás, 
karbantartás a 18. kerületben kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751 vagy 295-0018

n itt a fűtési szezon! Cserépkályha! Ellenőriztesse cserépkályháját szakemberrel! 
Cserépkályha átrakását, tisztítását, építését, bontását vállalom. Precíz, tiszta munkavégzés, 
korrekt árak. Nem dohányzom. vargakalyhas@yahoo.com,  Tel.: 0670/603-14-10

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

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 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

oKtAtás
n mAtemAtiKA, FiziKA KORREPETÁLÁST VÁLLALOK ÁLTALÁNOS – ÉS KÖZÉPISKO-

LÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI A +36-1-294-5985 TELEFONSZÁMON LEHET.

n mAtemAtiKA, meChAniKA oktatást középiskolától egyetemig. Érettségi 
felkészítést Zh, vizsga felkészítés és beadandók elkészítése. Intenzív gondolkodás, mérnők 
tanárnál. Tel: Kovács Katalin 06-20/80-69-655

n nagy gyakorlattal rendelkező középiskolai tanár kiváló közlekedésnél 
BIOLÓGIÁBÓL és FÖLDRAJZBÓL emelt – és középszintű érettségire felkészítést vállal. Érd.: 
290-9519

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 darus Utcai magyar-német Két tannyelvű általános iskola 
2013.10.01-jei kezdéssel felvételt hirdet: Fizika, fizika-technika tanár álláshelyekre. Szakmai 
önéletrajzot és a diploma másolatát levélben kérjük elküldeni az 1181 Budapest, Darus u. 3. címre

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

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, 
leinformálhatóság. 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

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 összeköltözők figyelem! Pestszentlőrinci temető közelében két lakásos, 220 
nm-es családi ház eladó. A két teljes értékű lakás egymás felett helyezkedik el, 3 ill.3+1 
félszobásak. Akár a külön bejárat is megoldható. Irányár: 28 MFt Tel: 06 30 931-7174

n Felső Kispesten eladó egy felújított, 53 nm-es, amerikai konyhás nappali + 2 
félszobás házrész. Az ingatlan 4 lakásos udvarban van, kocsi beálló és 80 nm-es kert 
rész tartozik hozzá, tetőtere beépíthető.  Irányár: 9,5 MFt.  Tel: 06 30 931-7174

n A Wekerlén 120 nm-es, tetőtér beépítéses, nappali + 4 szobás ikerház eladó. A 300 
nm-es telken egy 24 nm-es fűthető melléképülettel. 
Irányár: 32 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n A lakatos lakótelep mellett eladó egy három szobás, belül felújított, 85 nm-es 
családi ház, 570 nm-es összközműves telken, gáz konvektor fűtéssel. 
Irányár: 13,0 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentimre központjához közel, de csendes utcában eladó egy 3+2 
félszobás, tetőtér beépítéses, 150 m2-es cirkó fűtéses családi ház, 540 nm-es telken, 
garázzsal. Irányár: 34 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n szemere-telepen  kis utcában, 2000-ben épült jól megtervezett , körbejárható 
masszív családi ház eladó 670 m2-es telken. Az alsó szinten barátságos cserépkályhás 
nagy nappali 2 háló, fürdő  és kissé szeparált konyha található. A tetőtéri szint nincs 
teljesen kész, itt 3 szoba került kialakításra nagy világos fürdőszobával, erkéllyel. Irányár: 
38 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n A havanna lakótelepen panorámás 53 nm-es, két szoba hallos lakás eladó 
szigetelt házban. A lakás felújított, új nyílászárokkal és új lapradiátorokkal rendelkezik. 
Irányár: 7,6 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n eladó Kispesten 71 m2 alapterületű 2+két fél szobás földszinti, házközponti 
fűtéses, erkélyes ,parkra néző panel lakás. A lakás közös költsége 11.300 forint.  Irányár: 
9,99 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n A glóriett lakótelepen, 64 NM-ES, 2. emeleti, TERASZOS, 2,5 SZOBÁS meleg 
hangulatú otthon ELADÓ! A LAKÁS ÍZLÉSESEN FELÚJÍTOTT, JÓ ELRENDEZÉSŰ, 
VILÁGOS, egyedi  fűtésmérővel szerelt. Irányár: 13,9 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n Különleges tetőtéri hangulat, panorámával! Az Alacskán eladó tégla házban, egy 
újszerű, 90 nm-es, 3 és félszobás, klímás öröklakás. Irányár: 15,99 Mft. 
Tel: 06 30 931-7174

n Xviii szentimre KERTVÁROS CSENDES szép széles utcájában KÉT 
GENERÁCIÓNAK ALKALMAS előkertes MASSZIV ,3 szobás , felújítandó ikerház 400 m2 
telken eladó.  Irányár: 16,9 Mft. Tel: 06 30 931-7174

n vecsésen új építésű lakóparkban eladó egy 2005-ben épült 160 nm-es, nappali és 
három hálószobás ikerház, 350m2 telken. Az ikerház mindkét fele eladó. Irányár: 16 ill. 
17 Mft. Tel: 06 30 931-7174

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

Városgazda
  arróműhely

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

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

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 3 db gépkocsi beálló – 12 m2  

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
Abaújvár u 3 – 541 m² - hobby telek

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csap u 12. Hrsz.: 157418 – 404 m² - hobby telek
Csap u 14. Hrsz.: 157415 – 399 m² - hobby telek 
Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika

Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - pékség

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Darányi u 66. fsz. 4. – 30 m² - élelmiszer

Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár

Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs

Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

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

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

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

Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda

Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² - kutyakozmetika
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda

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

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

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek

Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 
Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat

Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt

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

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda

1. oldal
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

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

Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Park Uszoda. Városház u 40. – kb. 14 m² - büfé

Párkány u. Hrsz.: 157228 – 517 m² - hobby telek
Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Reviczky Gy. u. 76. fsz. 6. – 50 m² - élelmiszer bolt

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Sina Simon sétány 8. fsz. 1. – 39 m² - élelmiszer
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

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

Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja
Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat

Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat
Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium

Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan
Üllői út 429. fsz. 7. – 114 m² - használt ruha
Üllői út 445. fsz. 2 – 333+156 m² - drogéria

Üllői út 451. fsz. 11. – 76 m² - cipőbolt
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás

Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda
Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő

Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 

2. oldal
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla 
sétány 16. szám alatt

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. szeptember 30. 9.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. október 4. 14.00 óra

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

A Magyar Olimpiai Bizottság  
és a Bp. 18. kerületi Önkormányzat   

támogatásával 

 
 

 A Lőrinc 2000  
Szabadidősport Egyesület 

felvételt hirdet 
 

Úszó – Triatlon  
és Öttusa  

szakosztályaiba 
 

Úszásoktatások  
és edzések 

 a hét minden napján, kezdők  
és haladók részére 

Információ és jelentkezés: 
Eszes János:  06 20 23 23 823 

 

 
 

www.lorinc2000se.hu 
www.facebook.com/l2000se 

e-mail: lorinc2000se@gmail.com 
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Vízum a Harvardra 
Ünnepélyes keretek között adták át a Karinthy Fri-
gyes gimnáziumban – immár 20. alkalommal – a nem-
zetközi érettségi diplomákat szeptember 3-án. 

A végzett diákokat és a vendégeket Hutai László, a Karinthy gim-
názium igazgatója üdvözölte, majd elmondta, hogy Ausztriától 
keletre elsőként ebben az intézményben indították be 1992-ben a 
nemzetközi érettségire (International Baccalaureate – IB) felkészí-
tő kétéves programot, amely mintaként szolgált a közoktatás fej-
lesztéséhez.  

Az IB-rendszerben 1994 májusában érettségizett az első évfo-
lyam, és a magyar tanulók azóta is a nemzetközi átlagot felülmúló 
eredményeket érnek el.  A diákok három évig a két tanítási nyelvű 
tagozatra járnak, utána két évig az IB-programban folytatják a ta-
nulmányaikat. A nemzetközi érettségi vizsgára a dolgozatokat an-
gol nyelven, írásban készítik el, majd az iskola elküldi azokat érté-
kelésre a vizsgabizottsági tagoknak. Az érettségizők teljesítményét 
az egész világon egységes és objektív mércével mérik.  

A diplomához minimum 24 pontot kell elérni, és maximálisan 
45 pont szerezhető.  – Az idén 30 tanulónk tett sikeres nemzetközi 
érettségi vizsgát, közülük ketten 44 pontot kaptak a teljesítményü-
kért – mondta az igazgató. – ennél magasabb pontszámot az érett-
ségizőknek kevesebb mint egy százaléka ér el a világon. 

A magyar diákok átlagosan 35,9 pontot értek el, ami 20 
százalékkal magasabb a 29,8 pontos nemzetközi átlagnál.   
Az IB-diplomát 146 ország legrangosabb egyetemei a saját felvé-
telijükként fogadják el (köztük a magyar felsőoktatásban is).  Az 
ilyen érettségi vizsgát tevő tanulók mindenkor kiváló felsőoktatá-
si intézményben folytatják a tanulmányaikat elsősorban hazánk-
ban, de felvettek már karinthys diákot a párizsi sorbonne-ra, Ox-
fordba, a bostoni Harvardra és számos más rangos egyetemre is.  
A jubileumi alkalomból Kucsák László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő nyújtotta át a diákoknak az okleveleket. Az ün-
nepségen részt vett Hományi Tamás Márton, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ tankerületi igazgatója, Zarándy Zoltán, a 
Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságának alelnöke és Cse-
rép Szilvia, a Karinthy gimnázium két tanítási nyelvű tagozatának 
vezetője. 

➜ fülep erzsébet

elmaradt a tárlat
A Pestszentimre jövőműhely egyesület szeptember 14-én első al-
kalommal rendezett volna egynapos szabadtéri kiállítást, a folya-
matos esőzés azonban meghiúsította a terveiket. Nádasdi Mihály 
szobrászművész, a Kerítés-kiállítás ötletgazdája elmondta, hogy a 
közeljövőben mindenképpen pótolják az imrei rendezvényt. A ha-
gyományos lőrinci Kerítés-kiállítást várhatóan szeptember 28-án, 
szombaton tartják a Fehéren Feketén galéria előtt.

Tanulmányi ösztöndíj
A XVIII. kerületi Roma nemzetiségi Önkormányzat a 2013/2014. 
tanévre egyszeri tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet elsősor-
ban cigány származású hátrányos helyzetű fiatalok részére.

Pályázhatnak: az általános iskola 5–8. osztályos tanulói, vala-
mint a nappali tagozatos középiskolások, szakmunkástanulók és a 
felsőoktatásban tanulók. 

Pályázati feltételek: legalább közepes tanulmányi eredmény, 
kitöltött adatlap.

A pályázatok beadásának határideje: 2013. október 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. október 31. 
Adatlap a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kap-

ható, illetve a bp18.hu honlapról letölthető. 
A pályázatokat postai úton a következő címre kell eljuttatni: 

XVIII. kerületi Roma nemzetiségi Önkormányzat, Lakatos László 
elnök, 1188 Budapest, Lujza u. 7.

A tanulmányi ösztöndíj nem beiskolázási segély! A beiskolázási 
segély nem tartozik a nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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aktuális vígjáték két részben 16 éven felülieknek 

Pipi, Kossuth-díjas színigazgató - VÁRKONYI ANDRÁS 
Debi, Kossuth-díjas színésznő - NYERTES ZSUZSA 

Margó, fiatal színésznő - CSEKE KATINKA 
Chippendale Endy Boy, hollywoodi színész - ENDY CSERNÁK 

Hosszú Puska Life Shaw man - HELLER TAMÁS 
Frigyó producer - HARSÁNYI GÁBOR 

Chechen lány - VÁRKONYI TIMI 
Musztafa bérgyilkos - VIRÁG LÁSZLÓ 

Rendező: HARSÁNYI GÁBOR 

Belépő: 2.200.-Ft; nyugdíjas, diák 1.500.-Ft 

Minden rosszban valami jó, s 
ez a közhelyszerű megállapítás 
igazolódott szeptember 14-én 
is, amikor a Brassó Utcai Álta-
lános Iskolában átadták a műfü-
ves pályát. A kellemetlen, esős 
idő vitathatatlanul lehangoló 
volt, ám miközben az éjszakai 
és délelőtti eső „áldásaként” az 
iskolaudvaron az átázott tala-
jon csúszkáltunk, kerülgetve a 
tócsákat, a műfüves pálya köny-
nyedén elnyelte a csapadékot. 

Kellett is, mert már a hivatalos 
ünnepség előtt pattogott rajta a 
labda, így saját szemünkkel lát-
hattuk, hogy a kiváló munkának 
köszönhetően valóban pattog, 
és nem fröcsög a műfűben ösz-
szegyűlő tócsáktól. A legkorsze-
rűbb technológia nem csupán a 
pálya használóinak szerez majd 
örömet, hanem az egész csalá-
dot boldoggá teheti. A hagyo-
mányos műfüves pályán ugyan-
is négyzetméterenként több kiló 

granulátumot szórnak ki, s egy-
egy meccs után nemcsak a cipő 
lesz tele az apró anyaggal, de 
zoknimosást követően a mosó-
gép is. ezt a bosszantó mellék-
hatást a Brassóban sportolók és 
családtagjaik elfelejthetik, mivel 
a legmodernebb technológiával 
olyan tömörségű műfű állítható 
elő, hogy granulátumra nincs is 
szükség. 

Miként az is kuriózum, hogy 
a pálya körül kifutókra is maradt 
hely, így jóval kevesebb szeny-
nyező anyag kerül a műfűre. A 
kialakítás talán egyetlen szép-
séghibája az, hogy jóllehet a ke-
rítések követik a szabványokat, 
a forgalmas Halomi útra tekin-
tettel lehetett volna 2-3 méterrel 
magasabb a drótháló. Ugyanis 
már szombaton kiderült, hogy 
a nagy lövőerővel rendelkező, 
de kevésbé pontosan célzó játé-
kosok könnyedén a közlekedők 
közé zúdítják a labdákat.

Az ünnepélyes megnyitón 
Kucsák László alpolgármester, 
országgyűlési képviselő az ösz-
szefogás jelentőségére hívta fel 
a figyelmet, hiszen a főváros 
legkorszerűbb iskolai pályája 
állami, önkormányzati és szü-
lői összefogással valósulhatott 
meg. Lévai István Zoltán alpol-
gármester azt emelte ki, hogy 
az újabb korszerű sportpálya 

még több fiatalt vagy a szabad-
időt hasznosan eltöltő felnőt-
tet vonz majd ide, így a kerület 
még sportosabb lehet. Az iskola 
igazgatója, Tasnádi András leg-
inkább annak örül, hogy immár 
négy különböző talajú sportpá-
lyán edződhetnek az intézmény-
be járó diákok, így az iskolában 
minden sportághoz megfelelő 
feltételek állnak rendelkezésre.

➜ s. n. zs.

A Brassó Utcai 
általános iskola 
műfüves pályája 
az önkormányzat 
által beadott 
belügyminisztériumi 
pályázat 
támogatásával készült. 
Az önrészhez 1,5 millió 
forinttal az iskolába 
járó gyerekek szülei, 
míg 2,6 millióval az 
önkormányzat járult 
hozzá. A 18 milliós 
pálya megépítésén 
kívül mintegy 6,5 
millióért új kerítés is 
épült. A városgazda18 
az utómunkálatokra 
(járda, cserepad) is 
jelentős összeget 
fordított.



a főváros 
legModernebb 
focIpályája 
hűvös, esős idő fogadta azokat, akik a műfüves sport-
pálya avatására érkeztek a Brassó utcai iskolába 
szombaton délelőtt. igaz, legalább azonnal tesztelni 
lehetett a létesítményt. 
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�ragyogó napsü-
tésben ínycsiklan-
dó lecsóillat lengte 

be a kerületet. csalá-
dias hangulatban telt a 
10. lakatos-nap szep-
tember 15-én, vasárnap 
a lakatos- lakótelepen.

csernai mariann  

A Lakatos Lakótelep Környe-
zetéért egyesület idén 10. al-
kalommal rendezte meg sza-
badtéri lecsófőző versenyét 
a Lakatos-nap keretében. Az 
eseményhez többek között az 
önkormányzati Civil Alap, a 
Fővárosi Vízművek és több he-
lyi kereskedelmi cég nyújtott 
támogatást. A rendezvényt Ughy 
Attila polgármester és Csörnyei 
Ferencné, az egyesület elnöke 
nyitotta meg, aki immár tíz éve 
fáradhatatlanul próbálja ösz-
szefogni a lakosságot és szebbé 
tenni a lakótelep környezetét. 
A polgármester köszöntőjében 
elmondta, büszkék lehetnek a 
lakótelepen élők, hogy egy ilyen 
különleges hely az otthonuk.  
– Csaknem ötven évvel ezelőtt 
Brenner jános okleves építész-
mérnöknek köszönhetően egy 
újfajta, élhető lakótelep valósult 
meg a kerületben. ez az orga-
nikus, zöldövezetekkel tarkított 
telep máig előkelő helyet foglal 
el a budapesti lakótelepek rang-
sorában – mondta. Hozzátette, 
reméli, hogy a fővárosi Tér_Köz 
pályázattal lehetőség nyílik 
majd a lakótelep zöldövezetei-
nek megújítására.

ízes-zaMatos 
alaPanyagok
A lecsó a magyar nyár kihagy-
hatatlan fogása, sokféleképpen 
variálható, és szinte elronthatat-
lan. A lényege, hogy ki kell vár-
ni az igazi, szabadföldön termett 
hozzávalókat. Az egyesület nagy 
örömére pedig minden évben 
egyre többen és többen ragad-
nak fakanalat, hogy elkészítsék 
a fesztiválon ezt az egészséges 
ételt. Az egyesület az egyik kerü-
leti zöldséges jóvoltából minden 
versenyzőnek ingyen biztosítot-
ta a lecsóhoz szükséges vitamin-

dús alapanyagokat. A tíz induló 
csapatban voltak helyi lakosok, 
önkormányzati képviselők és 
XVII. kerületi lakosok is. 

Az egyesület nemcsak a meg-
felelő táplálkozásra hívta fel 
a figyelmet, hanem általában 
is hangsúlyozta az egészséges 
életmód fontosságát. A díjtalan 
lecsókóstoláson túl volt kör-
nyezetvédelmi vetélkedő, és in-
gyenes egészségügyi méréseken 

is részt lehetett venni. Az ered-
ményhirdetéskor a támogatók 
jóvoltából az összes csapat díjat 
kapott, valamint a nyertesek 
között két kerékpár is gazdá-
ra talált, amelyeket Ughy Attila 
polgármester és Kucsák László 
alpolgármester adott át. 

összetartozás
A szeptember a kerületben a 
szabadtéri rendezvényekről és 

fesztiválokról szól, egymást 
követik a jobbnál jobb progra-
mok és koncertek. Mégis miben 
emelkedik ki a Lakatos-nap a 
többi közül? – tettük fel a kér-
dést az egyesület tagjainak.

– ez egy családias hangula-
tú rendezvény, itt szinte min-
denki ismeri egymást. eljön-
nek a szomszédok, barátok, 
iskolatársak, de olyanok is visz-
szalátogatnak, akik régen itt 

nőttek fel, itt jártak iskolába. 
ez a nap a közösségről, a fel-
hőtelenül együtt töltött időről 
szól – nyilatkozták egyöntetűen. 
e szavakat mi sem támasztotta 
alá jobban, mint hogy lépten-
nyomon mosolygós, beszélgető 
csoportok lepték el a görög-
dombot. A gyerekek lufival és 
kis zászlókkal a kezükben sza-
ladgáltak, és ha kidurrant is 
egy-egy léggömb, az első könny-

cseppeknél is gyorsabban kap-
tak helyette másikat.

sokszínű 
PrograM
A közönséget először Mohai Ti-
bor, Hajnal Miklósné, tanárnő 
és az eötvös Loránd Általános 
Iskola ének- és zenekara szóra-
koztatta olyan ismerős sláge-
rekkel, mint az Ohio és az Újra 
itt van a nagy csapat. Őket a 
szivárvány óvoda tánccsoportja 
követte. Később a Tébláb szülők 
Csoportja és a XVIII. kerüle-
ti görög nemzetiségi Önkor-
mányzat zene- és tánccsoportja 
lépett színpadra. A délután hát-
ralévő része a régi dallamok sze-
relmeseinek kedvezett. Kadlott 
Károly mulatós nótákkal, a 
Muzsika TV háziasszonya, Ma-
gyar Rózsa pedig régi dalokkal 
örvendeztette meg a közönséget. 
A lakosság kérésére solti jános 
romantikus dalokkal lépett fel. 
Az estet a Retroleum együttes 
zárta, retroslágerekkel. 

élhető lakótelep 
valósult Meg
Kitartó munkával összekovácsolódott a közösség 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Mindenki hős, aki ma ki-
jött a sportkastélyhoz. A főzni 
imádók és a piacon ma árusító 
termelők is, akik mindannyi-
an dacoltak az időjárással, és 
gyakorlatilag megmentették a 
napot – mondta Lévai István 
Zoltán alpolgármester.

A balkáni eredetű lecsó 
régóta a magyar konyha egyik 
legjellegzetesebb étele, amely-
nek alapja a pirospaprikán kí-
vül a hagyma, a paradicsom 
és a zöldpaprika. ezeken kívül 
ízlés szerint gyakorlatilag bár-
mi belekerülhet a lábasba. en-
nek jegyében a Pestszentimrei 
sportkastély melletti szabad 
területen készült tojásos és 
cukkínis lecsó is, s a legtöbb 
bográcsból nem hiányzott a 
virsli vagy a kolbász sem. Volt, 

aki palacsintába töltötte a kész 
ételt, és volt, aki  darált húsos 
lecsót főzött. 

– Amilyen reménytelenül in-
dult a reggel, amikor az esőben 
alig néhányan ácsorogtunk ta-
nácstalanul, a csapatok érkezé-
sével úgy lett egyre jobb a han-
gulat, és a főzés szeretete végül 
erősebbbnek bizonyult az időjá-
rásnál – mondta a zsűrit vezető 
Végh Tamás mesterszakács.

A lecsófőző versenyt az egyes 
sátor nevű csapat, egy baráti tár-
saság nyerte a Pestszentimre sK 
és az együtt Pestszentimréért 
egyesület előtt. Az első három 
helyezett jutalma a joe Bácsi 
Étterem vacsorameghívása volt, 
a győztes pedig egy hatalmas 
vándor fakanalat is átvehetett.

➜ P. a.

ilyen egy családias hangulatú rendezvény, ahol szinte mindenki ismeri egymást

HŐsIes LeCsóFŐZÉs

KACsAhorgászAt
és dodzsem
a zenés műsorok mellett 
a gyerekek olyan vásári 
játékokat próbálhattak ki, 
mint a Büdi-tó ihlette ka-
csahorgászat, a közkedvelt 
dodzsem vagy a körhinta. 
a választékra nem lehetett 
panasz, a legkisebbektől 
a nyugdíjasokig mindenki 
megtalálhatta a neki tetsző 
programot.

Az eső majdnem elmosta a szeptember 14-re meghir-
detett lecsófesztivált, de a színpadi programokon kí-
vül végül sikerült megtartani a rendezvényt. sőt a vá-
rakozásokat felülmúlva 12 adag ételt kellett elbírálnia 
a zsűrinek.

 
 

„KORSZAKVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON” 

Lakossági Fórum a Rózsa Művelődési Házban 
(Budapest XVIII. Városház utca 1.-3.) 

2013. szeptember 27-én, pénteken 16:30 kezdettel 

az Együtt 2014 – Párbeszéd Magyarországért választási 
szövetség lakossági fórumra várja kerületünk lakosait. 

A fórum vendégei: 

Bajnai Gordon  miniszterelnök, 
a szövetség vezetője 

Karácsony Gergely országgyűlési képviselő, 
PM 

Meghívott: 
Simon Gábor országgyűlési képviselő, 

MSZP 
Házigazda: 

Petrovai László önkormányzati képviselő, 
PM 

Jöjjön el! Kérdezzen, mondja el véleményét! 

  

a közmédia tematikus hétvégéjébe kapcsolódik be a kerület 
szeptember 28–29-én a két helyszínen rendezendő fesz-
tiváljával. szent Mihály-napi máglya lobban szeptember 
29-én vasárnap este fél 10-kor a Bókay-kert nagyszínpada 
közelében. ezzel pontosan egy időben az ország más pont-
jain is hasonló tüzek gyúlnak a közös ünneplés jelképeként. 
az eseménnyel kétnapos családi fesztivál zárul.
a közmédia az „itthon vagy!  Magyarország, szeretlek!” 
programsorozat keretében a hónap utolsó, szent Mihály-
napi hétvégéjére időzítette az országos fényünnepet, amely-
hez bármely önkormányzat pályázat útján csatlakozhatott. 
a kormányzat erre a célra elkülönített pénzzel támogatja a 
kezdeményezést.

a helyi rendezvényt szervező városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. a két kerületrész összetartozását jelképezve 
két helyszínt választott. a szent Mihály-napi vigadalom a 
Pestszentimrei sportkastélyban kezdődik szeptember 
28-án: ugrálóvárak, kézműves animátorok, bohócok, gye-
rek- és családi programok szórakoztatják a közönséget, 
majd Farkasházy réka koncertjével és tűzijátékkal zárul 
az este. Másnap a Bókay-kertben délután 3 órától játékos 
sportvetélkedővel, valamint többféle ingyenes sportolási 
lehetőséggel várják a lakosokat. az este beköszöntével a 
nagyszínpadon folytatódik a fesztivál, amelynek koronája 
kocsis tibi fellépése, egy látványos tűz-show s végül a 
máglya meggyújtása lesz este 9-kor.

tÜzeK szent mihály nAPJán 
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyház„Vallom, hogy a templomokat a Jóisten építi, mi csak segítünk neki…”

�október 13-án 
szentelik fel 
azt a refor-

mátus templomot, 
amely három és fél 
esztendő alatt nőtt 
ki a semmiből, s 
amely nagy Béla 
templomtervező és 
-építő gondolatai és 
elképzelései alapján 
nyerte el a formáját. 
kiss lászlóval, a 
gyülekezet lelkészé-
vel beszélgettünk 
a reformátusok új 
otthonának a meg-
születéséről.

 
– Több alkalommal is találkoz-
tunk az elmúlt években, az épít-
kezés ideje alatt. nemegyszer 
mondta, hogy gondok nehezítik 
a munkát, az előrehaladást. et-
től függetlenül mindig optimiz-
mus és derű sugárzott a hangjá-
ból, érezhetőem fel sem vetődött 
önben, hogy netán nem készül 
el az otthonuk… Most pedig, 
íme, itt ülünk a kész „műben”, 
amelyből semmi sem hiányzik, 
hacsak az nem, hogy még nem 
történt meg a felszentelése.

– Két témát is felvetett, ezért 
az én válaszom is „dupla” lesz. 
Tényleg nem vetődött fel ben-
nem, bennünk egy pillanatra 
sem, hogy félbemarad az építke-
zés, s nem készül el a templom. 
Már csak azért sem, mert pesz-
szimistán, lemondóan nem is 
lehet hozzáállni egy ilyen nagy 
volumenű munkához. Mi, itt a 
Földön, a magunk lehetőségeit 
kihasználva és igénybe véve lép-
tünk előrébb minden áldott na-
pon egy kicsit, az Úr pedig fönt-
ről figyelt bennünket, segítette 
és áldotta meg a munkánkat. Itt 
van, itt látható az eredménye, 
aminek már a látványától is bol-

dogság tölt el. Meggyőződésem, 
és vallom, hogy a templomokat 
a jóisten építi, mi csak segítünk 
neki abban, hogy az ő dicsőségét 
hirdető otthon váljék belőle.

Megköszönni 
az úrnak
– Ez eddig „szimpla” válasz 
volt…

– Mondom a másikat is… 
Igaz, itt ülünk a templom szék-
soraiban, közel az Úrhoz, de 
még nem „hivatalosan”, mert a 

Pestszentlőrinc-szemeretelepi 
Református egyházközség új 
templomának felszentelés csak 
egy szűk hónap múlva, október 
13-án lesz. Az első hivatalos 
istentiszteleten dr. szabó Ist-
ván, a Dunamelléki Református 
egyházkerület püspöke köszöni 
meg a templomot az Úrnak, s 
köszönti azt a négyszáz meghí-
vottat, aki részt vesz a felszente-
lésén.
– Gyönyörű az új otthon, s nem 
tévedek, ha azt mondom: öröm 
lesz itt szolgálni. Bocsánat a 

hasonlatért, de belépve a temp-
lomba olyan, mintha egy elegáns 
szállodába érkezne az ember. Az 
ember megáll, és csak néz körbe-
körbe…

teázó, kávézó
– Ha így érzi, akkor az a 

templomépítő, nagy Béla di-
csérete, aki nagyon is tudta, mit 
akar. Mondta, hogy olyan teret 
képzel el, amelyben örömöt, 
megnyugvást jelent „lenni”, és 
amelyben az istentiszteletet kö-
vető percek nem arról szólnak, 

hogy gyorsan üljünk be az au-
tóba vagy az autóbuszba, s men-
jünk haza. nem. A cél az volt, 
hogy az emberek az istentisztelet 
után is itt akarjanak maradni. 
Miután „beszélgettek” az Úrral, 
legyenek kíváncsiak egymásra 
is. Akarják egymást megismerni 
és szeretni. Váltsanak szeretet-
teljes, értelmes mondatokat, s 
tényleg érezzék magukat otthon. 
Bent a templomban, a kávézó- 
és teázóasztalokkal felszerelt 
közösségi térben, a templomunk 
kertjében, sőt a gyermekmegőr-

ző szobában is. ezeket legalább 
annyira fontosnak tartom, mint 
azt, hogy – mint egykor az utca 
másik oldalán lévő templo-
munkban – újra sokan legyünk. 
sokan, egymást szerető hívek.

jószoMszédság
– A régi templomot említet-
te, amelynek a helyén új épült, 
amely az egyiptomi keresztények, 
a koptok hitét, vallását szolgálja.

– Ha mondhatom, a legjobb 
kezekbe került, a lehető legjobb 
embereknek adtuk el. A koptok 
hozzánk hasonlóan szép otthont 
építettek a régi helyébe, és úgy 
látom, sokan látogatják a szent-
miséiket, egyre többen. Biztos 
vagyok abban, hogy jó szom-
szédként élünk majd egymás 
mellett.

 
már műKödiK…
A felszenteléstől füg-
getlenül már működik 
a Bajcsy-zsilinszky 
úti templomban az 
urnatemető, amely 
– mivel a halál nem 
válogat – már tízmil-
lió forintnyi bevételt 
hozott a szemeretelepi 
egyházközségnek.


 

teMploMszentelésre várva
 Új otthonba költöztek a szemeretelepi reformátusok

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– A kérdés kínálja önmagát. Hogyan 
teltek a nyári hónapok?

– Köszönjük, békében, nyugalom-
ban és nem kevés munkával. Hadd 
kezdjem a végén… Augusztus utolsó 
napjaiban a gyülekezet asszonyai részt 
vettek az Unitárius nők Országos 
szövetségének konferenciáján Tóthné 
erdő Mária elnök vezetésével. Igyek-
szünk mindenütt ott lenni, megjelenni 
és a jó hírét kelteni a gyülekezetünk-
nek. Ami a munkát illeti, a híveink 
saját gyűjtésből és saját munkájukkal 
elkezdték a padok ülésszivacsainak 
a cseréjét. Új huzatot varrnak rá az 
asszonyok, ami által nemcsak szebb, 
de összkomfortosabb is lesz a templo-
munk.

sikeres nyílt naP
– Gondolom, eközben figyelnek a híve-
ik lelkére is, különösen a fiatalokéra, 
akikről azt mondta, hogy mindenkinél 
fontosabbak.

– így igaz, hiszen nélkülük nincsen 
jövő. A szeptember 1-jei tanévnyitó 
istentiszteleten azt hangsúlyoztam az 
örömünkre egyre népesebb közösség-
nek, hogy mennyire fontos a hitokta-
tás szerepe meg a gyermekeink vallási 
és erkölcsi nevelése. Be kell látni, hogy 
ezek nélkül nem építhetünk jövőt, a 
családok nem nevelhetnek fel olyan 
gyermekeket, akikre támaszkodhat 
majd az egyház.

– Szeptember 15-én vasárnap nyílt 
napot tartottak a templomukban. Mi-
ről szólt ez a nap?

– Az istentiszteletet követően a 
Barta Viktória karnagy vezényelte 
Adorate Kórus adott nagy sikerű mű-
sort. Délután jótékonysági vásár volt a 
templomkertben, s ennek a bevételét a 
templom felújítására fordítjuk.

önerő és Pályázat
– Egy korábbi beszélgetésünk alkalmá-
val említette, hogy felújítási munkála-
tokba is belekezdenek.

– ezek hamarosan el is indulnak. 
Önerőből az ereszcsatornák javítását, 
tisztítását tudjuk elvégezni, az önkor-
mányzati pályázaton elnyert pénzből 
pedig el tudjuk indítani a csatorna-
hálózatra való csatlakozás kiépítését. 
nem lesz kis munka, de örömmel ál-
lunk elébe, mert a javunkat, a megszé-
pülésünket szolgálja.

 
Az unitáriusok 
szeptember utolsó 
vasárnapján őszi 
istentiszteletet tartanak 
a havanna-lakótelepi 
templomban. hálát 
adnak istennek a 
betakarított termésért, az 
egyéni és a gyülekezeti 
életért, s kérik isten 
áldását. ősztől, mindig 
a hó első vasárnapján, 
gyermek istentiszteletet 
tartanak, s elkezdődik 
a konfirmandusoktatás 
is.


 

A fájdalom
elmondhatatlan
szeptember harmadik vasár-
napján, a hétfájdalmú szűzanya 
ünnepén arra emlékezünk, hogy 
mária micsoda fájdalmat élt át, 
amikor szemtanúja volt fia ke-
resztre feszítésének. 

erre utal az ómagyar Mária-siralom, 
miként Michelangelónak  az egyetemes 
emberi szenvedés szimbólumává vált 
Pietàja is. 

A pietà – a Mária ölében nyugvó ha-
lott Krisztus – mint az isteni és az embe-
ri szenvedés ábrázolása, a középkor végé-
nek legegyetemesebb áhítatforrása lett. A 
pápai búcsúkiváltságok feltételéül szab-
ták, hogy a Krisztus kínszenvedéséről és 
Mária keserűségéről szóló imádságokat a 
pietà előtt kell végezni. ez eleinte a feszü-
letet is jelenthette, de később kizárólag a 
Mária ölében nyugvó halott Krisztust. 
A Fájdalmas szűzanyát sokszor a halott 
fia nélkül, hét tőrrel vagy karddal átszúrt 
szívvel ábrázolták. (simeon próféta meg-
jövendölte Mária szenvedését, a hét tőr-
szúrást.) 

Az egyház megemlékezik Mária éle-
tének, a Vértanúk királynéjának többi 
szenvedéséről is. Isten anyjának szenve-
déseit már a liturgikus ünnepek elren-
delése előtt is tisztelték. 1233-ban hét 
firenzei nemes megalapította a szerviták 
rendjét, amely a Mater Dolorosa – a Fáj-
dalmas Anya – tiszteletének ápolását és 
terjesztését tűzte ki feladatául. VII. Piusz 
a napóleoni fogságból való szabadulása 
emlékére szeptember harmadik vasár-
napjára tette az ünnepet, amelyet az idén 
szeptember 15-én ünnepeltünk.

Kiss lászló lelkészben a nehézségek ellenére sem vetődött fel, hogy nem tudják befejezni a templomépítést

A TeTTeIKKeL 
A jAVUKAT sZOLgÁLjÁK

Kiss lászló 
lelKiPásztor
1952. december 8-án 
nádudvaron született, ahol 
lelkipásztor volt az édesap-
ja. tanulmányait debrecen-
ben végezte. tizenhét éves 
korában kapta az elhívást a 
lelkészi szolgálatra. szolgált 
Battonyán, Makláron, Po-
roszlón és szilvásváradon. 
1991 óta a szemeretelepi 
gyülekezet lelkésze. nős, 
felesége röntgenorvos. 
négy leánygyermekük van.

vége van a nyári hónapoknak, a vakációnak, így ismét többen 
vannak, lesznek a templomokban. szeptembertől természete-
sen elindulnak az unitárius programok is Pestszentlőrincen, a 
havanna-lakótelepen található templomban. ezekről is kérdez-
tük szent-iványi ilonát, a gyülekezet lelkészét.
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házhoz jön 
a tudás 

A 3. évadot kezdi meg szeptember 21-én a nyugdíjas 
Akadémia. ebben a félévben több tanfolyam várja a 
hallgatókat.

Házhoz hozza a tudást a Zsigmond Király Főiskola (ZsKF). Ha 
mindezt nem is szó szerint kell érteni, sokat jelent, hogy a kerület-
ben élőknek nem kell átutazniuk a városon, ha a tudásvágyukat sze-
retnék kielégíteni, mert maga a főiskola jön el ide. Különösen fontos 
ez azoknak, akik már túl járnak a hatvanon.

A kerületi önkormányzat a ZsKF főiskolával közösen 2012-ben 
szervezte meg a nyugdíjas Akadémia elnevezésű szabadegyetemet. 
A kezdeményezést siker fogadta, így ezen az őszön már a harmadik 
évad indul el. Mint az előző kettő, ez a félév is újdonságokat ígér: az 
előadások ismét a korosztályt érintő érdekes és fontos kérdésekről 
szólnak, s ezek mellett megint indulnak tanfolyamok is. A megle-
petés az, hogy a már megkezdett tanfolyamok haladó csoportokkal 
folytatódnak, miközben az újonnan érkezők kezdő kurzusra irat-
kozhatnak be. Az előadások és a tanfolyamok az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően továbbra is ingyenesek.

➜ Kerékgyártó

az előadások téMái
Szeptember 21.: Tanulni időskorban – dr. Bajusz Klára 

(PTe, egyetemi docens) Október 5.: Okostelefonok az idősek 
szolgálatában – sulyok Tamás (ZsKF, KMI) 

Október 19.: Mit tanulhatunk a polgári világtól? (A vállalkozói 
gondolkodás változatai a boldog békeidők Magyarországán és ma) 

– dr. jászberényi józsef (ZsKF, KMI) 
November 9.: Kelet és nyugat 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 
December 14.: Mesepedagógia – a mesék, amelyek nem csak 

a gyermekeknek segítenek – dr. Molnár Krisztina (Pető Intézet, 
egyetemi docens) 

Az előadások szombatonként 9 órakor kezdődnek.

kelták éjszakája
ír és skót zenekarok seregszemléjének ad helyet szep-
tember 28-án a rózsa művelődési ház.

Artúr-napi kelta fesztiválra várja az ír és a skót zene rajongóit a 
serica együttes. 

− Lőrinci illetőségű vagyok, és maga a zenekar is kerületi alapí-
tású – árulta el Bencze András, a serica gitárosa, énekese és vezetője. 
– A kerületi kötődést jelzi az is, hogy együttesünk 2008-ban a Ró-
zsában adta az első koncertjét.

ez még nem volt fesztivál, ahogy Bencze András elmondta, de 
már akkor is megjelentek művészbarátok a színpadon.

− Azóta bejártuk az egész országot. Az ír–kelta zene mára ki-
nőtt a klubokból. Mi is elsősorban fesztiválokon, falunapokon, 
roadshow-kon lépünk fel, és a koncertjeink élményét tánckar teszi 
teljessé – mondta a zenekarvezető. – ez adta az ötletet, hogy a lőrin-
ci közönség számára is szervezzünk egy kelta fesztivált. 

A koncerten tucatnyi fellépő ad műsort. Megszólalnak a skótdu-
dák, skót táncosok adnak ízelítőt az északi ország tánckultúrájából, 
az ír vonalat pedig folkos felállású duó, corrs tribute zenekar, auten-
tikus banda és folk-punk csapat is képviseli.

− A kelta kultúra kedvelőinek talán jó hír, hogy sörkóstoló is lesz: 
a guinness csapolt sörét ízlelhetik meg a fesztivál vendégei – mond-
ta Bencze András, aki úgy tájékoztatott, siker esetén jövőre szívesen 
ismétlik meg az eseményt. A fesztivál szeptember 28-án 17 órakor 
kezdődik a Rózsában, részletes program a www.serica.hu oldalon 
olvasható.

➜ K. gy.

lőrIncI 
délutánok újra!
Filmklubbal és várostörténeti sétával folytatódik a lő-
rinci délutánok programsorozat.

Alkalmanként csaknem 200 néző volt kíváncsi a Madách Filmklub 
nyári szabadtéri vetítéseire a Bókay-kertben.

− A sok résztvevő által megírt pozitív vélemények is bizonyítják, 
hogy folytatnunk kell a kezdeményezést – mondta Kardos Gábor 
képviselő, a Lőrinci délutánok szervezője, aki arról is tájékoztatott, 
hogy a programsorozat a Madách Filmklub beltéri vetítéseivel és 
egy várostörténeti sétával folytatódik.

A Madách Filmklub szeptember 22-én vasárnap az egy csodá-
latos elme című Oscar-díjas filmet, október 27-én a Meglelt Éden 
című, Paul gauguin életéről készült filmet tűzi műsorára. A szezon 
november 24-én a szerelem második látásra vetítésével zárul. Az 
előadások mindig délután 4-kor kezdődnek a Polgárok Házában.

A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó várostörténeti sétát 
szeptember 21-én szombaton délután 3 órakor rendezik, a találko-
zó a Múzeumsarok épületénél, a Thököly és az Üllői út találkozá-
sánál található Hétvezér-szoborcsoportnál lesz. Az idegenvezető 
ezúttal is Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos Pedagógiai és Hely-
történeti gyűjtemény vezetője lesz. A séta résztvevői a Bókaytelep, 
a Lónyaytelep és a Lakatostelep emblematikus helyszíneit tekinthe-
tik majd meg. Az út során meglátogatják kerületünk egyik patinás 
gyógyszertárát, majd egy rövid idegenvezetés lesz a közeli régiség-
boltban, utána pedig autóbusszal bejárják az idén 50 éves Lakatoste-
lep fontosabb helyszíneit. A szervezők néhány meglepetést is tarto-
gatnak.  A program a Fehéren Feketén galériánál fejeződik be. 

➜ K. gy.

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 21. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Táncot tanít Vörös Árpád, 
zenél a Turi család. Belépőjegy: 300 
Ft/fő.
Szeptember 21. 17.30: Kézműves fog-
lalkozás Gattyán Ágnes népi iparművész 
vezetésével.
Szeptember 21. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Táncot tanít Vörös Árpád, 
zenél Olasz György. Belépőjegy: 500 
Ft/fő.
Szeptember 28. 17 óra: Kelta fesztivál. 
Belépőjegy: 600 Ft/fő.
Szeptember 29. 11 óra: az Alma Együttes 
gyermekkoncertje. Belépőjegy: 1700 
Ft/fő.
Október 4. 16 óra: Bujtor Beatrix és Papp 
Krisztina kiállításának megnyitója
Október 4. 20 óra: Évadnyitó buli olasz 
módra. Olasz ételek, olasz italok, olasz 
slágerek. Zenél a Főnix Zenekar. 
Október 5. 15 óra: Számít6sz rám! – 
klubfoglalkozás
„Más-kép-mű-hely” néven játékos 
önismereti foglalkozássorozat indul. A 
felnőtteknek szóló programsorozat során 
drámapedagógiai módszereket és kreatív 
kézműves technikákat is alkalmazunk. A 
programot Tósoki Anikó előadóművész, 
pedagógus, mentálhigiénés szakember 
és Kaltenecker Erika kézműves vezeti. 
A foglalkozások péntekenként 17.30 
és 19.30 között lesznek. Részvételi díj: 
5000 Ft/hónap (4 alkalom). Előzetes 
jelentkezést kérünk!
„Rózsa-szín” címmel személyiségfejlesztő 
drámacsoport indul gyermekeknek. A 
szombatonként 11 órától tartott foglal-
kozásokat Tósoki Anikó előadóművész, 
pedagógus, mentálhigiénés szakember 
vezeti. Részvételi díj: 3000 Ft/hónap 
(4 alkalom). Előzetes jelentkezést kérünk!
Zumba, zsírégető torna, a New Dance 
World és a Magic Dance tánciskola a 
Rózsában. A részletekről az elérhetősége-
inken kérhetnek felvilágosítást.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 órától 
19 óráig, illetve a rendezvényekhez iga-
zodva hétvégén is.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 20. 10 óra: Anyatej-ünnepség
Szeptember 20. 17 óra: Falfestés – 
díjátadó ünnepség
Szeptember 24. 8 óra: Te miben? – 
Tehetségek Pestszentimrén
Szeptember 25. 10.30 és 14 óra: a 
Madách Színház musical-előadása 
Október 2. 18 óra: PLER-Budapest–Pick 
Szeged férfi NB I-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 5. 9 óra: Kangaroo Fitt-nap

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Szeptember 21. 18 óra: PLER-
Budapest–Gyöngyös férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Szeptember 22. 13.30: a Cartoon Heroes 
floorball-csapatának bajnoki mérkőzése
Szeptember 28. 16 óra: a Cartoon Heroes 
floorball-csapatának bajnoki mérkőzése
Szeptember 29. 16 óra: PLER-Budapest–
FTC NB I/B-s férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Október 6. 14 óra: Idősek világnapja 
rendezvény

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 18. 17 óra: KézműveSzerda – 
ceruzatartók, dobozok készítése
Szeptember 19. 17 óra: Egészséges 
életmód – előadás
Szeptember 24. 14 óra: a Szent Lőrinc 
Lakótelepi Nyugdíjas Klub összejövetele
Szeptember 26. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– szőlő, gyümölcsök
Szeptember 27.: Népmese napja – Bene-
dek Elek születésnapja alkalmából egész 
napos program meséléssel, bábkészítés-
sel, mesetotóval 
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 befizeté-
sével lehet. Részvételi díj: beiratkozott 
olvasóknak 110 Ft/óra, regisztráltaknak 
110 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetez-
hetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Szeptember 25.: Publikus könyvtári kulisz-
szatitkok – könyvtárbemutató foglalkozás
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 25. 17 óra: Orosz Dávid 
színművész mond mesét 
Szeptember 27. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Október 3. 10 óra: Csevegő csütörtök
A könyvtárban az év végéig folyamatosan 
látogatható a Gárdonyi Géza emlékére 
összeállított kiállításunk. 
Szintén megtekinthető a Tomory Lajos Pe-
dagógiai 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 18. 18.45: Zumba
Szeptember 19. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Szeptember 21. 16 óra: A XVIII. kerületi 
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat díj-
átadó ünnepsége
Szeptember 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 25. 18.45: Zumba Nikivel
Szeptember 28. 18 óra: Az élet egy ka-
baré – zenés kabaréjáték az Ikrek Stúdió 
előadásában
Szeptember 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Október 2. 18.45: Zumba Nikivel
Október 5. 16 óra: Mulassunk együtt! 
A Marsai Dalkör zenés-táncos-műsoros 
délutánja
Október 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól ingyenes 
jogi tanácsadás a Kondor Béla Közösségi 
Házban.
Szeptemberben újraindulnak a tanfolya-
maink: Akrobatikus rock and roll, Ritmikus 
gimnasztika, Kolibri Táncegyesület, 
Capoeira, Country Six Rebels, Break, 
Karda Bea énekstúdió, Botafogo Tánc-
együttes, Foltvarró kör. További információ 
a 291-6564 telefonszámon kapható. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szeptembertől minden csütörtökön 17.30-
tól ingyenes jogi tanácsadás a közösségi 
házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

Szeptember 22. 18 óra: Fellegi Ádám 
Liszt-díjas zongoraművész hangversenye
Szeptember 27. 18 óra: a Vox Arborum 
kamarazenei hangversenye
Október 1. 17 óra: a zene világnapja al-
kalmából ünnepi hangverseny a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola szervezésében

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
Állandó kiállítások: A pusztától a parkvá-
rosig; A XVIII. kerület története. 
A 20 kerületi híres emberhez interaktív 
képes térképalkalmazást készítettünk, 
amelyen a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, szobrokat talál 
az érdeklődő. Az alkalmazás a honlapun-
kon érhető el.
Folyamatosan értesülhet a programjaink-
ról, rendszeresen megosztunk képeket, 
videókat, helytörténeti érdekességeket.
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 Buda-
pest XVIII. kerülete címmel repüléstörté-
neti kiállítás.
Megtekinthető: csütörtöktől szombatig 10 
és 18 óra között. 

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 – Pillanat-
képek 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 lakótelepe-
ken – 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 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub, zenél a Magic Duó.  
Belépőjegy: 500 Ft. 
Bajnokok tánciskolája manóktól a 
seniorokig, salsaoktatás. 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 19. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. A foglalkozásra előze-
tes bejelentkezést kérünk!
Szeptember 25. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. A foglalkozásra előze-
tes bejelentkezést kérünk!
Október 1. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Meditáció a mindennapokban. 
Előadó: dr. Farkas Orsolya.
Október 2. 17.30: Kertbarát klub. Téma: 
Tanácsok a jó házibor készítéséhez. 
Előadó: Nagy Ákosné borász.
Október 3. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. A foglalkozásra előzetes 
bejelentkezést kérünk!
Néptáncoktatás a 4–8 éves korosztály-
nak. Részvételi díj: 2000 Ft/hó. 
Októbertől minden pénteken klasszikus-
balett-foglalkozás. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
A La Stella Énekstúdió 10 éves kortól 
várja a jelentkezőket. Előzetes jelentkezés 
Zorn Erzsébet korrepetitor-művészeti 
vezetőnél a 06-70-943-0869-es telefon-
számon vagy a PIK telefonszámain, illetve 
e-mailben: zornerzsebet@citromail.hu; 
pikhaz@pikhaz.hu. Írásos jelentkezéskor 
rövid bemutatkozást és elérhetőséget 
kérünk.
Szenczi-Molnár Albert Református Általá-
nos Iskola (Nagykőrösi út 55–57.)
Szeptember 27.: Családi táncház és 
népi játszóház. Zenél: Samu Zoltán és 
zenekara. Belépőjegy gyermekeknek 500, 
felnőtteknek 800 Ft. A táncházat az NKA 
támogatja.
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 információ az 
Imre-Pont-irodában vagy 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 21. 10 óra: Kreatív kézműves 
foglalkozás gyermekeknek 
Szeptember 19-én ingyenes jogi 
tanácsadás polgárjogi ügyekben. Előzetes 
bejelentkezést kérünk, ennek hiányában 
senkit sem tudunk fogadni!
Szeptember 30-án 17 órakor ismét 
KRESZ-tanfolyam indul az Imre-Pont-
irodában. .

PolgároK házA
üllői út 517.

Szeptember 22. 16 óra: Madách Filmklub. 
„Egy csodálatos elme” című többszörös 
Oscar-díjas film vetítése. 
A Polgárok Háza nyitva tartása: szerdán 
9–14 óra között. A jogi tanácsadás 
szünetel.

JoBBiK-irodA

üllői út 489.
Szeptember 23. 18 óra: a Nemzeti estek 
programsorozat vendége Vona Gábor 
országgyűlési képviselő, a Jobbik elnöke
Október 3. 18 óra: a Nemzeti estek 
programsorozat vendége Bogár László 
közgazdász

BAl 18
üllői út 337. (mszP-székház)

Szeptember 25. 17.30: Kibeszélő
Meghívott vendégek: Mendrey László, a 
Pedagógusok Demokratikus Szakszerve-
zetének elnöke és Kunhalmi Ágnes, az 
MSZP szakpolitikusa.
Tervezett témák: Államosítás a tan-
könyvpiacon. – Központosított „nemzeti” 
tankönyvek. – „Behazudott” pedagógus-
béremelés, elmaradt életpályaprogram. – 
Elérhetetlen felsőoktatás. – Kényszerített 
„Nemzeti Pedagógus Kar”. – Növekvő 
iskolázatlanság, csökkentett tanulmányi 
idő. – Külföldre menekülő fiatalok. – Pla-
gizált pályázatok révén iskolaigazgatókká 
kinevezett káderek. 
Az est házigazdája Dési János újságíró.
A részvétel ingyenes.

laKossági fórum  
Bajnai gordonnal

Szeptember 27-én 16.30-kor lakossági 
fórumot szervez az Együtt 2014 – 
Párbeszéd Magyarországért választási 
szövetség. Meghívott vendégek: Bajnai 
Gordon, a választási szövetség vezetője 
és Karácsony Gergely, a PM országgyűlési 
képviselője. Házigazda: Petrovai László, a 
PM kerületi önkormányzati képviselője.
Tervezett téma: Korszakváltás Magyar-
országon. A meghívott vendégek rövid 
beszédeik után a lakossági fórumokon 
megszokott módon válaszolnak a 
megjelentek kérdéseire, illetve szívesen 
fogadják a véleményüket, a javaslataikat 
az elhangzottakkal kapcsolatban.
A lakossági fórum helyszíne: Rózsa Műve-
lődési Ház (Városház utca 1–3.).

felHívás
Képességfejlesztő színitanoda indul a 
Kondor Béla Közösségi Házban az Ikrek 
Stúdió szervezésében.
Várjuk csapatunkba a színház és a 
filmművészet iránt érdeklődő gyermekeket 
(7–16 éves korig) és fiatalokat (16–26 
éves korig). Növendékeink folyamatos 
beszédtechnikai, színpadi mozgási és 
színházelméleti képzést kapnak. Emellett 
megismerkedhetnek a hangképzés, a 
dramaturgia, a rendezéselmélet és a vers-
mondás művészetével is. Saját rendezésű 
színdarabjainkban mindezek gyakorlására 
is mód nyílik.
Az első foglalkozás október 7-én 16 
órakor lesz. Jelentkezni és a további 
részletekről érdeklődni a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház elérhetőségein lehet (Kondor 
Béla sétány 8., telefon: 291-6564).

Programok
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A nyári uborkasze-
zon után ismét teljes 
gőzzel beindul a len-
dületbe hozzuk! elne-
vezésű, felnőtteknek 
szóló ingyenes kerü-
leti sportolási lehe-
tőség. nézzék meg, s 
válogassanak a lehe-
tőségek között.

 
FeLnŐTT 

ÚsZÁsOKTATÁs
Időpontok: szeptem-

ber 29., október 6., 13., 
20., 27. 9-től 10 óráig. 
Helyszín: Bókay-kert, 

Park uszoda  
(szélmalom u. 33.). 

Információ:  
06-20-23-3823.  

(Új jelentkezőknek előzetes 
bejelentkezés szükséges.)

 FUTóPOnT 
Időpontok: 

szeptember 24., 26., október 1., 
3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 

31. 17 órától. Helyszín: 
Bókay-kert. edző: 

Irsán László, 
06-20-225-5462.

nORDIC WALKIng
Időpontok: szeptember 23., 

30., október 7., 14., 21., 28. 
17.30. Helyszín: Bókay-kert. 

edző: schwarz Mária, 
06-30-961-7731.

ZUMBA
Időpontok: 

szeptember 21., 28., október 5., 
19., 26. 11 óra.

Helyszín: Kondor Fitness 
(Kondor Béla sétány 7.).

Oktató: 
Panda nikolett, 
06-20-347-8074.

VeResÉg 
A VÁCTóL 
És A gyŐRTŐL
új Pler, új remények, bár nem biztos, hogy ezek 
oly vérmesek lehetnek, mint az egy évvel korábbiak, 
vélték a lőrinci klubban. A bajnokság első fordulója 
– parázslóan izgalmas, szoros összecsapás után – 
azt igazolta, hogy zsiga gyula csapata az átalakulás 
miatt jelentősen meggyengült. A szeptember 7-i 
találkozón hazai pályán kaptak ki, igaz, csak egyetlen 
góllal (26-27) a váctól. sajnos a 11-i folytatásban, 
győrött sem sikerült megszerezni az első bajnoki 
pontokat. 

ŐssZeL Is LenDÜLeTBen!

Házigazdaként a megfiatalí-
tott együttes szerette volna jól 
kezdeni a szezont, de az ellen-
félnek, a Vác soraiban helyet 
kapó volt PLeR-eseknek is bi-
zonyára motivációt jelentett ez 
az összecsapás.

A csapatunknak némi pszi-
chés előnye lehetett, mert a 
ceglédi felkészülési tornán 
megverte a Vácot, ami persze 
nem jelentette azt, hogy „zseb-
ben” a meccs. Még akkor sem, 
ha a Vácra igazolt Lendvay Pé-
ter hiánya jól jött…

A remélt győzelem azonban 
még így sem sikerült. ettől 
függetlenül el kell mondani, 
hogy a csapat mindent megtett 
a két pontért, ám a rutintalan-
ságból adódóan nem vonulha-
tott le győztesként a pályáról.

jó kezdés (4-0) után egy 
rossz periódus (0-5) követke-
zett, ennek is betudható, hogy 
a vendégek a félidőben kétgó-
los előnnyel (12-10) mehettek 
pihenőre.

ezt követően Vancsics és 
Bakos akciójával sikerült az 
egyenlítés, az átütő erő azon-
ban hiányzott a PLeR játéká-
ból. Tíz perccel a vége előtt Ba-
kos györgynek (összesen hét 
gólt dobott) köszönhetően ná-
lunk volt az előny, ám egy-egy 
apró hiba megbosszulta magát. 
A Vác kihasználta ezeket, s a 
végén a rutinjával valamint 
némi szerencsével egy góllal, 
27-26-ra nyert. 

A második fordulóban az 
újonc győr otthonába látoga-
tott a csapat, s ott maradt alul 
három góllal. A házigazda már 
az első félidő elején tetemes 
előnyre tett szert, amit Zsiga 
gyula együttese csak csökken-
teni tudott, ledolgozni nem. A 

vége 25-22-es vereség lett, ami 
azt jelenti, hogy az átalakí-
tott együttesnek egyelőre még 
nincs pontja. Azonban a rossz 
rajt után is csak az lebeghet a 
játékosok szeme előtt, hogy 
menni kell előre…

 
szAKszemmel – 
A váC elleni meCCs 
Után
zsiga gyula: „meg-
jártuk a mennyet és a 
poklot. A második fél-
időben ki-ki meccset 
játszottunk az erősebb 
váccal. sajnos kritikus 
helyzetekben rossz 
döntéseket hoztunk, 
és ez megbosszulta 
magát.”
szakszemmel – a győri 
találkozó után
zsiga gyula: „úgy 
játszottunk, mintha 
az első tizenkét 
percben a buszon 
maradtunk volna… 
ekkor átgázolt rajtunk 
a győr, miközben 
mi kihagytuk a 
ziccereket. A második 
félidőben már volt 
tűz, de a kritikus 
pillanatokban előjöttek 
a hibák. remélem, 
a vereségek miatti 
szomorúság az 
első győzelemmel 
feloldódik.”


 

eReDMÉnyeK
PLeR-Budapest–Vác 

26-27 (10-12)
Lőrinci sportcsarnok
győr–PLeR-Budapest 

25-22 (12-10)

Aki már kipróbálta, tudja: ér-
demes lesz újra „megízlelni” 
azokat a sportágakat, amelyek 
felvonulnak és bemutatkoznak a 
Bókay-kertben az immár harma-
dik alkalommal megrendezendő 
sportízelítőn. Az elmúlt két év-
ben az időjárás is a rendezvény 
mellé állt, hiszen inkább nyári, 
mintsem őszi időben népesít-
hették be az érdeklődők a kertet, 
amely sportközponttá lett az el-
múlt két esztendő szeptemberi 
vasárnapján.

Birkózz, 
zuMBázz!
Kerületünk új sportreferense, 
Varga judit Veronika a melenge-
tő időjárás mellett abban bízik, 
hogy „az ismert, megszeretett 
és kiemelt rendezvényként ke-

zelt sportízelítőn megint csúcs-
forgalom lesz a Bókay-kertben. 
Bizonyítva ezzel, hogy a sport, a 
mozgás változatlanul mindenki-
nek a szívügye a kerületben.”

elmondta a sportreferens 
azt is, hogy ezen a vasárnapon 
minden a sportról fog szólni, 
méghozzá úgy, hogy a látoga-
tók mindent kipróbálhatnak, s 
átérezhetik, milyen az, amikor 
nemcsak beszél valaki az adott 
sportágról, hanem ki is próbálja 
azt. Bizony ezt kell tenni, mert 
bűn volna nem kihasználni a 
sportpaletta bőségét. 

nem túlzás azt állítani, hogy 
a kínálat az egész ábécét felöli, 
hiszen aki éppen az aikidóval 
akar közelebbről megismerked-
ni, az ugyanúgy megteheti, mint 
az, aki mondjuk birkózni, netán 
cselgáncsozni szeretne, vagy a 

jógázás titkaiban akar elmélyül-
ni, esetleg arra érez kedvet, hogy 
napjaink Robin Hoodjaként 
íjászkodjon. Természetesen nem 
marad ki a sorból a népszerű 
aerobic és zumba sem. Mivel az 
érdeklődés nagy, elképzelhető, 
hogy csúcsot döntenek a ren-
dezők, s az eddigieknél is több 
vendég lesz a Bókay-kertben.

sikertörténet
A bizonyára több ezer érdeklő-
dőt megmozgató esemény fő-
védnöke ezúttal is Lévai István 
Zoltán alpolgármester, aki az 
elmúlt két évben nem csupán 
bekukkantott a kertbe, de szinte 
a teljes napját ott töltötte. Alá-
támasztva ezzel azt, hogy akár-
csak a kerületnek, neki is szív-
ügye a sport.

Az alpolgármester elmond-
ta, hogy az elmúlt két évben a 
sportízelítő sikertörténetté vált, 
így biztos abban, hogy ezen a 
napon is telt ház lesz a Bókay-
kertben, sok-sok fiatallal.

A sportágak ünnepére, a 
sportízelítőre azokat a fiatalokat 

(és persze idősebbeket is) vár-
ják a rendezők, akik az egész-
séges, sportos életmód hívei, és 
szeretnék megismerni a kerület 
kínálta lehetőségeket, a helyben 
elérhető sportágakat.

Varga judit elmondta, hogy 
idén is változatos programok-
kal, bemutatókkal és számtalan 
kerületi sportegyesület bemu-
tatkozásával várják az érdeklő-
dőket. „Ott lesznek a sátrakban 
többek között a Malév sC, a 
PLeR Budapest, a H2O, az 1908 
sZAC, a PsK képviselői, hogy 
csak néhányat említsek meg 
azok közül az egyesületek közül, 
amelyek a sportot népszerűsí-
tendő várják majd a látogatókat. 
Az első ízelítőhöz képest tavaly 
húsz-harminc százalékkal több 
sportegyesület és sportvállalko-
zás számára volt fontos, hogy 
velünk töltse a napot. Remélem, 
hogy szeptember 22-én megint 
csúcsot döntünk, s az eddiginél 
is többen akarják bizonyítani: a 
kerületben mindenki jóban van 
a sporttal.”

Mindenki 
jól jár…
A rendezők az ovisoktól a 
szülőkig mindenkire gondol-
tak. A legkisebbeket játszó-
ház várja, a nagyobb gyerekek 
sportalkalmassági szűrésen tud-
hatják meg, melyik sportág felé 
forduljanak, miközben az „öre-
gek”, a szülők képet kaphatnak 
arról, milyen az általános egész-
ségi állapotuk.

nem férhet kétség ahhoz, 
hogy mindenki jól jár…

tAJvAn Után A 
BóKAy-KertBen
Marosi ádám, kerületünk 
olimpiai bronzérmese 
néhány hete a tajvani 
öttusa-világbajnokság 
váltóversenyén arany-
éremmel bizonyította, 
hogy becsülettel felké-
szült a versenyre. Most 
pedig ott lesz a sport-
ízelítőn a Bókay-kertben, 
hogy népszerűsítse az 
egyik legsikeresebb 
sportágunkat, s elárulja, 
milyen is volt az a tájfu-
nos tajvan…

 a sportízelítőn mintegy 30 sportág képviselői tartanak majd bemutatót

ismét sPortízelítő 
a BóKay-KertBen

megint a kedvünkre kóstolgathatjuk a sportágakat

�
sportágak tömegéből választhatnak azok, akik 
szeptember 22-én kilátogatnak a Bókay-kertbe. 
délelőtt 10-től este 6-ig minden a sportról, a 

mozgásról, az egészségről szól e napon.
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Kerületi tanárok sikerei a tehetséggondozásban Portré

�Bonis Bona – a 
nemzet tehetsé-
geiért kitüntetést 

kapott Fenyvesi Mária, 
a kastélydombi iskola 
matematika-kémia taná-
ra „versenyre való kiváló 
felkészítés” kategóriá-
ban és krakkerné Berki 
Hajnalka, a Bókay iskola 
biológia-földrajz tanára 
„kiváló tehetséggondo-
zó” kategóriában.  

füleP erzséBet   

A Városkép előző számában be-
számoltunk arról, hogy Miklósné 
Malek Erzsébet, a XVIII. kerüle-
ti sOFI edző-pedagógusa a „ver-
senyre való kiváló felkészítés” 
kategóriában vehette át ugyan-
ezt a díjat az augusztus 28-án a 
nemzeti színházban rendezett 
ünnepségen. 

Az elismerést azoknak a taná-
roknak ítélik oda, akik legalább 
öt éven keresztül kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak, és je-
lentős sikereket értek el a tehet-
séggondozásban, tanítványaik 
versenyre való felkészítésében.  
(A díj elnevezése a Bonis bona 
discere – jótól jót tanulni – latin 
közmondásból származik.)

a terasz- 
Pedagógus
– Kivételesen szerencsésnek 
érezheti magát az, akinek a gyer-
meke Marika néni „szárnyai” alá 
kerül – mondta Fenyvesi Máriá-
ról Bácsi Zoltán szülő. – A tanár-
nő, miközben kibontakoztatja 
a gyermekek tehetségét, hozzá-
szoktatja őket a versenyzéshez, a 
precíz, kitartó munkához. 

– Fenyvesi Mária egész ed-
digi életét a hivatása szolgála-
tába állította, hogy megkeresse 
a diákok között a tehetségeket, 
és a legtöbbet hozza ki belőlük.  
szombatonként az otthonában 
foglalkozik a gyerekekkel, s ha 
jó idő van, akkor a teraszon 
tart órát, ezért tréfásan terasz-
pedagógusnak szoktuk nevezni 
– mesélte Véghely Tamásné, a 
Kastélydombi Általános Iskola 
igazgatója. 

A Kastélydombi iskola körze-
tes, nem matematika tagozatos 
intézmény. Fenyvesi Mária en-
nek ellenére minden évfolyam-
ban megtalálja a tehetséges ta-
nulókat. A versenyeredmények 
mögött ott vannak a családok 
is, amelyek bátorítják a gyereke-
ket, ha a finis előtt elfáradnak, 
és kezd elmenni a kedvük a gya-
korlástól.

gondolkodásra 
kell nevelni
– A feladatok gyakorlásával le-
het megtalálni a tehetségmag-
csírákat – mondta a Kastély-
dombi iskolában 1989-től tanító 
pedagógus. – elég hamar kitű-
nik, hogy miként gondolkodik a 
diák, mennyire egyedi a feladat-
megoldása. Ha „tehetséggya-
nús”, elkezdem fejleszteni… Az 
évek során nagyon sok érdekes 
feladatsort gyűjtöttem össze. A 
tanórákon az adott témakörhöz 
mindig új feladatokat választok, 
hogy ezzel is felkeltsem a gye-
rekek érdeklődését a matema-
tika iránt. Minden alkalommal 
„életközeli” feladatokat kapnak, 
nem olyanokat, hogy szorozd 
be ezt a számot azzal, mert az 

kulimunka, azt bárki ki tudja 
számolni. A másik tantárgyam 
a kémia, amely a matematikára 
épül. Itt is nagyon hamar ki-
derül, hogy ki az, aki nemcsak 
a kísérleteket végzi el szívesen, 
hanem a számításokat is.

neM Férnek el 
a teraszon
– A versenyidőszakban  szom-
batonként a lakásomon fog-
lalkozom  a gyerekekkel. Most 
azonban bajban vagyok, mert 
az októberi Bolyai Matematika 
Csapatversenyre több mint 30 
gyerek jelentkezett. Vagyis ha 
minden évfolyammal csupán 
egy órát foglalkoznék, az is leg-
alább háromórás elfoglaltságot 
jelentene pluszban.

környezetvé-
delMi nevelés 
ökoPercekkel 
Krakkerné Berki Hajnalka 1988 
óta dolgozik a Bókay iskolában. 
neki köszönhető, hogy az intéz-
mény hat éven át folyamatosan 
elnyerte az Ökoiskola címet, és 
most arra pályázik, hogy Örö-
kös ökoiskola lehessen. 

Ökofüzetek összeállításá-
val segíti a tanórai munkát, s 
Ökopercek címmel hanganya-
gokat állít össze, amelyeket az 
iskolarádió sugároz – fejtette ki 
Vörösné Éles Csilla, a Bókay Ár-
pád Általános Iskola igazgatója. 

Évek óta ez az iskola rende-
zi meg a Bókay Árpád Orszá-
gos Biológiaversenyt, amelynek 

Krakkerné Berki Hajnalka az 
ötletgazdája, főszervezője, szak-
mai vezetője.

ökoFüzetek, 
ökoPercek 
– Ökoprogramunk célja az, hogy 
a tanítványainkat felkészítsük 
a természettel és az ember al-
kotta környezettel való megfe-
lelő kapcsolatra – hangsúlyozta 
Krakkerné Berki Hajnalka. – 
Az ökofüzetek környezetbarát 
technológiával, „újrapapíron” 
készülnek, hogy ezzel is szorgal-
mazzuk az újrahasznosítást.

A pedagógus úgy véli, 
hogy az egész tanévet felölelő 
ökoprogram folyamatosan hat 
a gyermekek tudatára, és a sze-
mélyesen átélt élményeken át az 

érzelmeikre, aminek révén egy-
re környezettudatosabbá válik a 
gondolkodásuk.

Pályázni kell
A Bókay Árpád Országos Bi-
ológiaversenyt immár 16. éve 
szervezik meg hasonló temati-
ka szerint, de mindig megújuló 
elemekkel. A szakmai vezető 
elmondta, hogy a bókays tanu-
lók nem versenyezhetnek, de 
velük tesztelik a feladatokat.   
A verseny népszerűségét jelzi, 
hogy a döntő első tíz helyezett-
jét szinte valamennyi biológia 
tagozatos középiskola felvételi 
nélkül veszi fel, vagy előnyben 
részesíti a felvételi során. 

A pedagógus nagyon örült az 
elismerésnek, de kellemes meg-
lepetés volt számára az is, hogy 
a Bonis Bona-díj átadásán talál-
kozott olyan volt tanítványával, 
aki tehetséggondozásért, illetve 
olyan kollégával, aki diákjainak 
a Bókay Árpád Országos Bioló-
giaversenyre való eredményes 
felkészítéséért kapta meg a ki-
tüntetést.

Fenyvesi máriA 
elismerései
A kerület tanára 
(2005), Az év taná-
ra – a Kastélydombi 
iskola tanári testü-
lete (2008), hevesy 
györgy-emlékplakett 
– magyar természet-
tudományi társulat 
(2009), tanári fődíj 
– Bolyai-csapatver-
seny (2012), szülők 
gyémánt-díja (2012), 
tehetséges gyer-
mekekért díj – Curie 
Alapítvány (2013), 
Bonis Bona-díj 
(2013).



KrAKKerné 
BerKi hAJnAlKA 
elismerései
A kerület tanára 
(2006), Bonis Bona 
(2013), és a több 
mint másfél évtized 
alatt az országos 
biológiaversenyeken 
eredményesen sze-
replő diákok sikere 
is részben az övé.



hIteles pedagógusok 
Bonis bona discere – Jótól jót tanulni

fenyvesi mária Krakkerné Berki Hajnalka

Papp Krisztinával beszélgetve 
rájöttem, hogy van, aki a negatív 
érzelmek tolmácsolására szüle-
tett. Ő a művészet útján teszi 
ezt. Festészetével a hétköznapi 
álarc alatt meghúzódó embert 
kutatja: az érzelmeket, a fájdal-
mat és a valódi szépséget.

– Honnan jött a festészet?
– Kiskorom óta rajzolok és 

festek, ez mindig biztos pont 
volt az életemben. A Hunyadi 
Mátyás gimnáziumban rajz és 
vizuális kultúrából érettségiz-
tem, később pedig divat- és stí-
lustervező asszisztensi oklevelet 
szereztem. Hamar rá kellett 
jönnöm azonban, hogy a de-
koratőri munka nem elégít ki. 
ekkor döntöttem úgy, hogy a 
festés mellett megtanulom a te-
toválást is. Új kihívás volt, hogy 
a vászon után élő bőrre alkotha-
tok. Általában gyorsan ráunok 
a dolgokra, és továbblépek, a 
festészetben és a tetoválásban 
viszont megtaláltam azt, amivel 
kifejezhetem önmagam.

– Milyen kiállításaid voltak 
már?

– A kerületben Külsőségek 
címmel a Rózsa Művelődési 

Házban volt egy kiállításom 
2012 decemberében. előtte már-
ciusban az egyesült Államok-
ban, Pottstownban állították ki 
a hírességekről készített port-
réimat egy galériában. január-
ban pedig újra Amerikába, Los 
Angelesbe utazott két képem a 
Twitter jótékonysági célú művé-
szeti tárlatra, ahol az egyik ké-
pem el is kelt az adománygyűjtő 
aukció keretében.

Művészi 
HarMónia
– Mi inspirál?

– A zene, a filmek, az eddigi 
életem során átélt összes fájda-
lom. Inspiráló számomra Tim 
Burton munkássága és edgar 
Allan Poe élete. gyakran hall-
gatok komolyzenét, alapvetően 
az elgondolkodtató és lehangoló 
darabokat szeretem. A kedvenc 
évszakom a tél, nincs is annál 
impulzívabb, mint a meleg szo-
bában festeni egy sötét, hideg 
téli éjszakán.

– Miért éppen portrék?
– ez lehet, hogy viccesen 

hangzik, de ha most azt kérnéd, 

hogy fessek egy fát, nem menne. 
egy emberi arcnál nincs kifeje-
zőbb. Én mindent a saját érzel-
meim alapján próbálok bemu-
tatni, a hangsúly azon van, hogy 
belőlem milyen érzéseket váltott 
ki egy bizonyos esemény. egy 
arc alapján elképzelem az adott 
ember személyiségét, és tulaj-
donságokkal ruházom fel őt. 
Majd később rájövök, hogy túl 
sok pozitívumot feltételeztem, 
és csalódok. sajnos ez gyakran 
előfordult a való életben is.

nyílt világ, zárt 
gondolatok
– Nemrég új taggal bővült a 
családod. A kisfiad születése új 
irányt adott a festészetben?

– Alapvetően nem, de ko-
moly döntés volt a gyerekvál-
lalás az életemben. Korábban 
igazi művészéletet képzeltem 
el magamnak, de a babával tel-
jes harmóniába kerültem. Bár a 
fiam szobája falára Micimackó, 
Malacka és muminok kerültek, 
nem gondolom, hogy valaha is 
virágokat és lepkéket fogok fes-
teni.

– Mik a terveid a jövőre?
– Rengeteg megvalósításra 

váró ötletem van, de pillanat-
nyilag a baba tölti ki szinte 
minden időmet. Pápai Zsolt 
hangmérnöknek köszönhetően 
a képeim többsége a Polisound 
stúdióban van kiállítva. Télre 
szeretnék elkészíteni egy soro-
zatot gitárra festett képekből, 
amelyet szintén náluk lehet 
majd megtekinteni. A későb-
biekben feldolgoznám a szélső-
séges európai tabukat, amelyek 
még a mai szabadgondolkodá-
sú társadalmat is megbotrán-
koztatják. jelenleg pedig Bujtor 
Beatrix barátnőmmel  közösen 
dolgozunk egy könyv megírá-
sán, amelynek az illusztráci-
óit is mi magunk készítjük el. 
ezeket a képeket október 4-től 
a Rózsa Művelődési Házban A 
nő kétszer, avagy a női sokszí-
nűség című kiállításunkon le-
het megtekinteni. A számtalan 
terv mellett azonban nem ker-
getek illúziókat, tudom, hogy 
nehéz lesz az elkészült alko-
tásoknak kiadót vagy galériát 
találni.

➜ csernai
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egy köztünk élő ifjú alkotó, akinek az életében a mű-
vészet nyújt állandóságot. rendíthetetlenül fest, raj-
zol, tetovál. Papp Krisztina második kerületi kiállítása, 
amely október 4-én nyílik meg a rózsa művelődési 
házban, a női sokszínűséget kutatja. 


