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szAvAzzon!

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt 
téR  _kÖz városrehabilitációs pályáza-
ton 2013 szeptemberében támogatást 
nyert a kossuth tér megújításának 
koncepciója. a projekt, amely a fejlesz-
tések mellett számos közösségfejlesztő 
rendezvényt tartalmaz, idén ősszel 
kezdődik meg. a parképület homlokza-
tának kialakításához várják a lakosság 
véleményét. 

válAsztás

Az idén esedékes önkormányzati 
választásokat október 12-én tartják. 
a legfontosabb tudnivalókat vettük 
sorra dr. Hunyadkürti szilviával, a 
Polgármesteri Hivatal közigazgatási 
és Hatósági irodájának vezetőjével. a 
jelöltek augusztus 18-tól igényelhetnek 
ajánlóíveket, és 25-től vehetik azokat 
kézhez. az aláírásokat szeptember 8-ig 
kell eljuttatni a helyi választási irodába.

ÜnneP

Augusztus 20-án a keresztény magyar 
állam megalapítását ünnepeltük. az 
ünnep előtti napon szent istvánra em-
lékezve a pestszentimrei Hősök terén 
tartott koszorúzási ünnepséget az 
önkormányzat, majd ezt követően az 
együtt Pestszentimréért egyesület által 
a sportkastély parkolójában szervezett 
jó hangulatú utcabálon vigadhattak a 
kerület polgárai. 

CsAtornázás

A kerület egyre több háztartásához ér 
el a fővárosi csatornázási projekt. a 
kivitelező cégek munkatársai utcáról 
utcára haladva fektetik le a csöve-
ket. egy ilyen horderejű programban 
különösen fontos, hogy a csatornázást 
végzők és a lakosság között jó kap-
csolat alakuljon ki, mert ez megkönnyíti 
az építkezéssel járó kényelmetlenségek 
elviselését.

Kóstoló

A kerületi közönségnek gasztronómiából 
és kultúrából is a legjobb jár. ennek 
megfelelően a szeptemberi kóstoló 
szervezői arra törekedtek, hogy a 
műfajok képviselőinek legjobbjaiból 
kerüljenek ki a háromnapos gasztro-
nómiai és kulturális fesztivál résztvevői. 
igazi sztárok szórakoztatják majd szep-
tember 5–7-én a bókay-kert három 
színpadán a közönséget.

    

3. oldal 4. oldal 6-7. oldal 16. oldal

� kínálnak itt szinte 
mindent, ahogy az 
egy garázspiachoz 

illik, a használt laptoptól 
az újnak tetsző cipőkön, 
a gyűjtőknek kincset 
érő régi fényképezőgé-
peken, szemüvegeken, 
karórákon át egészen 
a régiségnek álcázott 
limlomig.

ditzendy attila   

A lőrinci piac leghátsó része az 
év elején még zárva tartott. Az 
akkori terv most valósággá vált, 
azaz beindult a garázspiac.

– nagyon kedvező asztalára-
kat kínálunk. A fedett, kétszer 
egy méteres, zárható rekeszes 
asztal napidíja mindössze ötszáz 
forint – világosít fel Horváth 
Zoltán piacfelügyelő, aki nem 
tagadja, hogy az ötletet a külföl-
di garázsvásárok adták.

– ezzel a lehetőséggel próbá-
lunk segíteni azoknak, akiknél 
összegyűltek a számukra felesle-
gessé vált dolgok, amelyeket ki-
dobni sajnálnak, eladni viszont 
nem tudnak. 

A nyugdíjasokat külön ked-
vezménnyel támogatják. A pia-
cot üzemeltető Lőrincz Piac Kft. 
úgy egyezett meg Ughy Attila 
polgármesterrel, hogy nekik fél 
asztal ingyen jár. Azaz a piac 
vezetősége nem tart igényt az 
egyszer egy négyzetméterért a 
kettőszázötven forintra.

– A nyugdíjas árusoknak 
köszönhetően valódi bolhapiaci 
hangulat várja az idelátogatókat 
– ígéri a piacfelügyelő.

Bár nyári napsütés szik-
rázik a hetvenes–nyolcvanas 
évek kultikus könyvsorozata, a 
Kozmosz fantasztikus könyvek 
példányain (kétszázért vihető 
bármelyik), a kellemetlen szél 
jelzi, hogy a lőrinci piacra már 
beszökött az ősz.

Horváth Rozália mindenféle 
ruhát kínál az asztalán.

– nagy a család, sok ruha, 
cipő van, amit nem hordanak, 
azokat kihozom, jól jön a nyug-
díj mellé egy kis kiegészítés – 
meséli.

– És megy az üzlet? – kérde-
zem.

– Az emberek többsége csak 
nézeget.

– Alkudni lehet?
– Persze, alkudnak is – 

mondja huncut mosollyal Rozi 
néni. – Ha komoly a vevő, akkor 
engedek.

– Miből látni, hogy ki a ko-
moly vevő?

– Aki alkuszik, az komoly, aki 
megkérdezi, mennyibe kerül, és 
már teszi is le az árut, az nem az.

A garázspiac keddtől szom-
batig reggel 6 órától délután 
2-ig tart nyitva. Vasárnap csak 
8-kor kezdenek, de ekkor in-
gyenesek az asztalok mindenki 
számára.

– elsősorban bababörzének 
szánjuk a hét utolsó napját. Ily 
módon szeretnénk támogatni a 
nagycsaládosokat – világosít fel 
Horváth Zoltán.

– Valódi lehetőség ez a ga-
rázspiac, mert a legszegényebbek 
is tudnak vásárolni, illetve az 
eladók kiegészíthetik a jövedel-
müket, a nyugdíjukat – veszi át 
a szót kollégájától Siligáné Tóth 
Éva piacfelügyelő, hozzáfűzve: 
a környezet láthatóan kellemes, 
kulturált.

Az eladók és a felügyelőség 
szorosan együttműködik pél-

dául a piac tisztántartásában. 
nem nézik szó nélkül az árusok, 
ha bárki rendetlenséget, piszkot 
hagy maga körül. Már most sa-
játjuknak érzik a garázspiacot.

– szeretnénk turistacélpont-
tá tenni a piacot. Látható, hogy 
a parkolónkban buszok is ké-
nyelmesen elférnek – mutat a 
garázspiacot körülölelő területre 
Horváth Zoltán. – A gyömrői 
útról vagy a ferihegyi gyorsfor-
galmiról minden nehézség nél-
kül le lehet ide fordulni.

Annak érdekében, hogy az 
ötletből mielőbb valóság váljon, 
a kft. több utazási irodával is 
kapcsolatba lépett.

– egyre többen jönnek más 
kerületekből is – teszi hozzá 
Tóth Éva. – nézelődnek, boga-
rásznak. szabadidős program 

ez számukra, és közben persze 
vásárolhatnak is.

egész családok múlatják itt 
hétvégén az idejüket, ki-ki korá-
nak és érdeklődésének megfelelő 
dolgok után kutatva.

– Az önkormányzat közös-
ségeket épít. Annak lehetőségét 
kívánjuk megteremteni, hogy 

ezek a közösségek önerőből 
tudjanak továbbfejlődni. Ott 
segítünk, ahol szükséges, má-
sutt hagyjuk működni az adott 
közösséget – fogalmaz a kezde-
ményezéssel kapcsolatban Ughy 
Attila polgármester, miközben 
kifizet egy egyedi formájú régi 
kerti locsolófejet.

2. oldal

PiACtörténet
a harmincas években a mai kossuth téren, később a 
szarvas csárda téren volt piac és vásár Pestszentőrincen. 
emellett szemeretelepen, erzsébettelepen és ganztelepen 
heti piacot tartottak. a község vezetősége 1940-ben határo-
zott aszfaltozott piactér kialakításáról a városházához közeli 
telken, ahol már lehetővé vált a fedett térben történő árusítás 
is. új évezred, új piac: az uniós szabványoknak eleget tevő 
lőrinci Piac és vásárcsarnok 2003-tól várja vásárlóit jelenlegi 
helyén.

közösség 
a Lakatosért
A lakatos-lakótelepen 
létrejött a kerület első kö-
zösségi kertje. A létesít-
ményt ünnepélyes keretek 
között adták át augusztus 
9-én.  

 A mai értelemben vett első 
városi közösségi kertek 
ugyancsak az egyesült álla-
mok metropolisaiban jöttek 
létre az 1970-es években, 
civil szervezetek kezdemé-
nyezésére. ezek célja – a 
friss termények előállításán 
túl – az volt, hogy értelmes 
hobbit találjanak a vidék 
után sóvárgó városiak, és 
hogy az urbánus kertész-
kedésben örömet találók 
eközben közösséggé 
váljanak.
A közösségi kertek ma-
gyarországon is gyorsan 
szaporodnak, elsősorban a 
fővárosban. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre képviselő-
testülete már korábban 
foglalkozott a közösségi 
kert létrehozására tett 
javaslattal, ám előbb meg-
felelő helyet kellett találni e 
célra, valamint meg kellett 
teremteni a jogi, szervezeti 
és partneri hátteret.
A lakatos-lakótelepen kiala-
kított kert végül a téR_Köz 
pályázatnak köszönhetően 
valósulhatott meg, közössé-
gi célú városrehabilitációs 
programként. A pályáza-
ton sikeresen részt vevő 
önkormányzat saját cégét, 
a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. szakem-
bereit bízta meg a kijelölt 
terület rehabilitációjával, 
a kert kialakításával.  A 
terveket illyés zsuzsanna 
és Vágvölgyi erika okleveles 
táj- és kertépítész mér-
nök készítette, s szakmai 
konzultánséként az Agora 
lokálpatrióta egyesület is 
közreműködött a munká-
ban.

Bővebben a 8 oldalon

mindössze ötszáz forintért bérelhető asztal 

garázsvásár 
a lőrinci Piacon

n ughy attila 
polgármester 
úgy egyezett 
meg a piacot 
üzemeltető 
céggel, hogy 
a nyugdíjas 
árusok 
kedvezményt 
kapnak a 
bolhapiacon
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1400
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A mai Kossuth teret – az 1910-
ben még piacnak szánt terüle-
ten – az 1929 februárjában az 
akkori község vezetősége által 
meghirdetett tervpályázaton 
nyertes Rerrich Béla építész 
tervei alapján alakították ki. 
A teret északi, nyugati és ke-
leti irányból közvetlenül vagy 
közvetve elsősorban intézmé-
nyek épületei övezik. Így az Új 
Tündérkert étterem, a sztehlo 
gábor gimnázium, az evan-
gélikus és a református temp-
lom, a Thököly út mentén a 
Karinthy Frigyes gimnázium, 
a Lőrinci sportcsarnok, a sza-
bó ervin Könyvtár, a Zsebők 
Zoltán szakrendelő, délről pe-
dig a kerület egyik főütőerét 
képező Üllői út határolja. 

Megszűnik 
a sziget
A tér jelenleg ünnepi rendez-
vények helyszíne, az iskolába 
menő vagy hazatartó fiatalok 
találkozóhelye. A környéken 
élők sétáló- és pihenőhelye, de 
futók és biciklizők is használ-
ják. 

Ami a mostani állapo-
tát illeti, a Kossuth tér négy 
utca által határolt közterület. 
A cél az, hogy megszűnjön a 
tér szigetszerű léte és egy élő, 
használható térkapcsolatokkal 
rendelkező, a XXI. századi kö-
vetelményeknek megfelelő vá-
rosi park jöjjön létre. A meg-
újuló térnek kapcsolódnia kell 
a szomszédos intézményekhez 
(iskolák és egyházi intézmé-
nyek), azok életéhez.

a lakosság 
is beleszólt
A tér fejlesztésére 2011-ben 
országos szabadtér-építészeti 
ötletpályázatot írtak ki, és a 
nyertes terv alapján dolgozták 
ki a fővárosi TÉR  _KÖZ pá-
lyázatra beadott koncepciót. A 
lakosságtól és a helyi intézmé-
nyektől begyűjtött vélemények 
alapján mára a tervet többször 
átdolgozták. A tervezők által 
készített koncepciót a helyi 
származású grafikusművész, 
Kondor Béla egyik grafikája 
ihlette, a tér egyedi berendezé-
sében visszaköszönnek annak 
elemei.

kelleMesebb 
lesz a séta
A fejlesztés keretében első 
ütemben a park Üllői út felő-
li része – a hősi emlékmű és 
környezete – újul meg. A ne-
hezen járható gyöngykavics 
burkolat helyett a sétautak 
szilárd burkolatot kapnak, a 
többszintű növényállomány 
megújul, a park szabad terei 

– a hely szellemét megőrizve 
– minőségi megújuláson men-
nek át. A park északi oldalán 
rendezik az intézmények előtti 
teresedéseket. Automata ön-
tözőhálózatot is kialakítanak, 
és a parkhoz tartozó funkci-
ókat kiszolgáló pavilonépü-
letet emelnek. Az épületben 
a szabadtéri eseményekhez, a 
színpadhoz kapcsolódó rak-
tárhelyiséget alakítanak ki, s 
nyilvános illemhely, kávézó és 
közösségi galéria is helyet kap 
itt. A galériában a környékbeli 
iskolák diákjainak alkotásait 
mutatják be. 

A projekt keretében közös-
ségfejlesztő programokat tar-
tanak, többek között a lakosság 
bevonásával műhelybeszélge-
tést szerveznek a fabútorokról, 
és fűszerkerteket hoznak létre 
az iskolák számára. 

A fejlesztés során 2014 
őszétől 2015 tavaszáig számos 
más rendezvényt is tartanak. 

AlAkítsuk együtt 
kedvenc pArkunkAt!
A lakosság véleményét várják a parképület homlokzatához

� a Fővárosi Önkormányzat által kiírt téR  _kÖz 
városrehabilitációs pályázaton 2013 szeptembe-
rében támogatást nyert a kossuth tér megújí-

tásának koncepciója. a projekt, amely a fejlesztések 
mellett számos közösségfejlesztő rendezvényt tartal-
maz, idén ősszel kezdődik meg. 

a tovább18.hu honlapon a kerületi polgárok véleményezhetik a látványterveket
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3 Közélet A füzetcsomag mellé írószereket is ad az önkormányzat az iskolakezdéshez

� az iskolakezdés 
közeledtével 
egyre inkább 

előtérbe kerül a 
családoknál a tan-
szervásárlás feladata, 
gondja. az iskolatás-
kákba kerülő füzetek 
és egyéb tanszerek 
listája nemcsak hogy 
hosszú, hanem szinte 
iskolánként, tantár-
gyanként változik. 
Felnőtt fejjel visz-
szagondolva, főleg a 
középiskolás évekre, 
se szeri, se száma 
nem volt a tanárok 
igényeinek. kisalakú, 
nagyalakú, vonalas, 
sima, kockás – ezek-
ből hagyományos 
kötésűre vagy éppen 
spirálfüzetre egyaránt 
szükség volt. nem 
beszélve a „Csak 
Hb-s ceruzával, 
fiam!”, illetve a „nem 
írunk töltőtollal!” intel-
mekről.

PusKás attila   

A XVIII. kerületi önkormányzat 
úgy döntött, hogy valameny-
nyi, a tanévet Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén kezdő általános 
iskolásnak ingyenes füzetcso-
maggal kedveskedik. A kerületi 
gyermekrajzpályázatra benyúj-
tott alkotásokkal díszített bo-
rítójú, 10 darabos füzetcsomag 
összetételéről az önkormányzat 
egyeztetett a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ szak-
embereivel, aminek révén az 
egyes évfolyamok tantervi kö-
vetelményeihez tudta igazítani a 
csomagok tartalmát.

a Füzetekkel 
együtt
Amikor kiderült, hogy a kerület 
vezetősége az első tanítási na-

pon füzetcsomaggal várja az új 
tanévet kezdő diákokat, a szülők 
körében felmerültek egyéb igé-
nyek is: például hogy a füzetek 
mellett egy kezdő írószercso-
magnak is örülnének. 

„Az önkormányzat, erre 
az igényre reagálva, felkérte 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt-t, hogy segítsen 
egy egységes írószercsomag ösz-
szeállításában és beszerzésében. 
Az írószercsomagot a füzetekkel 
együtt szeretnénk átadni a gye-
rekeknek” – tájékoztatta lapun-
kat a polgármesteri hivatal.

egységes 
CsoMagok
Az írószerek beszerzésekor az 
önkormányzatnál figyeltek arra, 
hogy olyan eszközök kerüljenek 
az egységcsomagba, amelyeket 
valamennyi évfolyamon egyfor-
mán tudnak használni.

Ughy Attila polgármester 
kérésére, hogy az íróeszközöket 
minden iskolában, az intézmény 
profiljától és a tanárok külön-
böző tantárgyakkal kapcsola-
tos igényeitől függetlenül lehet 
majd használni – tudtuk meg a 
Városgazda Zrt. illetékeseitől.

Várhatóan az ajándékba ka-
pott tanszerek pótlása sem jelent 
majd pluszterhet a szülőknek, 
mert jó minőségű, de megfizet-
hető árú eszközöket kapnak a 
gyerekek.

CerUzától A 
rAdírig hAsznos 
írószereK 
Az önkormányzat 
kifejezett szándéka, 
hogy az elsőtől 
a nyolcadik 
évfolyamig 
valamennyi tanuló 
használni tudja a 
füzetek mellé kapott 
írószercsomagot. 
Az összetételéről 
most csak annyit, 
hogy természetesen 
ceruzákat, radírt és 
hasonló eszközöket 
tartalmaz.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A nemzeti Választási Rendszer két névjegyzéket 
tartalmaz: a központit és szavazókörit. Az előb-
bit a nemzeti Választási Iroda, az utóbbit az ön-
kormányzatok vezetik. A helyi választási iroda 
vezetője a területi egyéni választókerületek vá-
lasztópolgárainak augusztus 15-i száma alapján 
határozza meg azt, hogy az indulni szándékozó 
képviselőjelölteknek hány ajánlószelvényt kell 
összegyűjteniük. egyéni választókerületi képvi-
selőjelölt, a korábbi választásokhoz hasonlóan, az 
lehet, akit az adott választókerület választópolgá-
rainak legalább 1 százaléka ajánl jelöltnek.

ajánlószelvények
A jelöltek augusztus 18-tól igényelhetnek ajánló-
íveket, s azokat 25-től vehetik kézhez. Aláíráso-
kat szeptember 8-ig lehet gyűjteni, s még azon a 
napon, legkésőbb délután 4 óráig az íveket el kell 
juttatni a helyi választási irodába. Átvenni, illetve 
leadni az íveket egyaránt a polgármesteri hivatal 
Városház utcai épületében lehet. (Az ajánlóívek 
elvesztéséért pénzbírságot szab ki a helyi válasz-
tási bizottság. ennek összege egységesen 10 ezer 
forint.) Lényeges változás, hogy több jelöltet is tá-
mogathatunk, nem csupán egyet. Az önkormány-
zati ciklus időtartama szintén változott, az eddigi 
négy esztendőről ötre emelkedett.

PolgáRMesteRjelÖltek
A polgármesterjelöltekre ugyanazok a határidők 
vonatkoznak, mint a képviselőjelöltekre, azaz au-
gusztus 25. és szeptember 8. között gyűjthetik az 
aláírásokat. A polgármesteri székért indulóknak 
300 ajánlásra van szükségük. Legutóbb a százez-

res lakosú településeken négyszer ennyi támoga-
tóra volt szükség az érvényes jelöléshez. Főpolgár-
mester-jelöltséghez négy éve 27 ezer szignó kellett, 
most elegendő lesz 5000.

Átalakul a Fővárosi Közgyűlés is. A főpolgár-
mester és a 23 kerületi polgármester mellett to-
vábbi 9 tagja lesz, akik a kompenzációs listáról 
kerülnek a testületbe.

egy voksolás – 3 voks
Aláírásunkkal tehát egyéni önkormányzati kép-
viselőjelöltet, polgármesterjelöltet, továbbá fő-
polgármester-jelöltet támogathatunk. Mivel a 
fővárosban vegyes választási rendszer működik, 
hat mandátumot lehet szerezni a kompenzációs 
listán. 
A kerületben a polgármester és a 14 egyéni körzet-
ben megválasztott képviselő mellett 6 fő kerül be 
a kompenzációs listáról, amelyet a mandátumot 
nem nyert jelöltek szavazatai alapján osztanak ki. 
A testület létszáma így – az eddigiekhez hasonló-
an – 21 fő lesz.

A helyhatósági választásokon (szemben az or-
szággyűlési és az uniós voksolással) nem lehet 
átjelentkezni. Pontosabban, kerületi példát véve: 
aki június 23-ig tartózkodási helyet létesített itt, 
és október 10-én 16 óráig kéri a választási irodá-
tól, hogy a tartózkodási helye szerinti szavazó-
körben voksolhasson, az nem a lakóhelye, hanem 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre jelöltjeire szavaz-
hat.

Felhívás
A lengyelek iránti elkötelezettség 
jegyében még aktívabb részvételt kér 
az országos lengyel önkormányzat. 
ezért arra kér minden érintettet, hogy 
regisztráljon a nemzetiségi választási 
névjegyzékben. 
további információ a polonia.hu 
weboldalon. 

VOKsOLnI, De HOgyAn?
Helyhatósági választások október 12-én

a füzetek mellett egy kezdő írószercsomagot is kapnak a diákok 

Minden gyerek 
ugyAnAzt kApjA
Gyors reagálás a szülői igényekre

Közeledik az önkormányzati választások napja. október 12-ig azonban számos dol-
got kell elvégezniük a helyi választási irodáknak, hogy a törvényben rögzítetteknek 
megfelelően folyjék le a szavazás. ebben az évben ráadásul jelentős változásokat 
szavazott meg az országgyűlés. A minket, választópolgárokat érintő tudnivalókat 
vettük sorra dr. hunyadkürti szilviával, a Polgármesteri hivatal Közigazgatási és ha-
tósági irodájának vezetőjével. 

A KomPenzáCiós listA
a főváros kerületeiben egyéni képviselőjelölt az lehet, akit a választókerületi választópolgárok 
legalább 1 százaléka ajánl. kompenzációs listája annak a jelölőszervezetnek lehet, amelyik a 
település egyéni választókerületeinek több mint felében állít jelöltet.
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Tisztul, szépül
a Havanna
Kiss róbert önkormányzati képviselő 
bátran állítja: talán soha nem volt eny-
nyire tiszta a lakótelep, mint manap-
ság. valóban, szemmel látható a ren-
dezettség, a gondoskodás.

– A rendszeres kertészeti bejárásoknak, ame-
lyeket a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. munkatársaival végzünk, valamint a la-
kók odafigyelésének, környezettudatosságának 
köszönhetően sokkal élhetőbb, szebb lett a la-
kótelep Kondor Béla Közösségi Ház felőli része 
– magyarázta a 6. számú egyéni választókerület 
KDnP-s képviselője, Kiss Róbert (képünkön).

Természetesen szó sincs önelégültségről, 
hisz a képviselő tisztában van azzal, hogy bőven 
akad még tennivaló. nem utolsósorban némely 
fejekben is elkél a nagytakarítás. A legnagyobb 
gondot ugyanis a társasházak elő-, illetve hát-
só kertje, pontosabban az oda dobált háztartási 
hulladék okozza. szomorú tény, hogy egyesek 
egész egyszerűen az ablakon dobják ki a szeme-
tüket, jócskán adva pluszmunkát a Városgazda 
kertészeti szakembereinek.

Rajtuk és a lakókon kívül Kiss Róbert is 
többször lapátot ragadott, legutóbb a Csontváry 
utca 23. számú ház előkertjének rendbetétele-
kor.

– Megnyugtató, hogy az efféle közös kertész-
kedés ötlete minden esetben az ott élőktől szár-
mazik – hangsúlyozta a képviselő.

Rendszeresek a zöldfelületekkel kapcsolatos 
lakossági kérések, amelyeket a Városgazda Zrt. 
munkatársai a lehetőségeikhez mérten igyekez-
nek teljesíteni. Igyekezetüket pompásan tük-
rözik a virágágyások. Persze a tarka virágok a 
gondnokok és a lakók keze munkáját is dicsé-
rik. Lám, mire képes az összefogás…

Ê dia

Hajnalig 
mentettek 
reggel ötig küzdöttek a kerületre zú-
duló vízzel a városgazda zrt. munka-
társai és az önkéntes katasztrófavédők 
augusztus 6-án.

Ritkán látott esőmennyiség zúdult a fővárosra 
azon a szerdán, és ennek java is a dél-pesti ré-
gió, azon belül leginkább a XVIII. kerület utcáit 
árasztotta el. A mélyebb pontokon fekvő helyek 
– garázsok, pincék – pillanatok alatt víz alá ke-
rültek, a csatornák megteltek, az árkok és a csa-
padékvíz-elvezetők pedig nem bírták az extrém 
terhelést. 

A Városgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai önkéntes katasztrófavédőkkel 
együtt vonultak ki, hogy az elárasztott terüle-
teket vízmentesítsék. Reggel öt óráig dolgoztak 
6 szivattyúval és 3 szippantós kocsival. A dol-
gozók a Kétújfalu és a Tarkő utca keresztező-
désénél, valamint a nagybánya utcában már 
az eső lezúdulásakor megjelentek. Jelen voltak 
Pestszentimrén és a Lakatos-lakótelepen is. 

A kerület katasztrófavédelmi referensének, 
székely Péternek a vezetésével telefonon folya-
matosan fogadták a bejelentéseket. ezalatt há-
rom önkormányzati képviselő − Kádár Tibor, 
Dámsa József és Bauer Ferenc – is csatlakozott a 
mentőmunkához: a körzetüket járták a helyzet 
felmérésére, a problémák mielőbbi megoldása 
érdekében.

Ê városkép

Új patika az 
Alacskai úton
A nyáron új gyógyszertár nyílt az 
Alacskai út 6. szám alatt, javítva a la-
kótelepen és a ganzkertvárosban élők 
gyógyszerellátását. 

– A Tölgy patika évekkel ezelőtti bezárása 
nagy gondot okozott, így érthető örömmel fo-
gadták a lakók az Írisz gyógyszertár július 21-i 
megnyitását. személy szerint én a nyitáson túl 
annak is örülök, hogy a patika dolgozói közül 
szinte mindenki XVIII. kerületi lakos – mondta 
Dámsa József, a körzet fideszes önkormányzati 
képviselője (képünkön).

Az új patika hétfőtől péntekig 7–20 óráig, 
szombaton és vasárnap is 8–18 óráig tart nyitva. 
A vásárlás összegét bankkártyával is ki lehet fi-
zetni, és a gyógyszertár vezetősége a nyár végéig 
több egészségpénztárral is szerződést köt, így a 
tervek szerint szeptemberben már el tudják fo-
gadni az egészségpénztári kártyákat. Addig is 
az egészségpénztáraknál elszámolható számlát 
adnak a vásárlásról. A gyógyszertár a szolgálta-
tások keretében a betegek által igényelt gyógy-
ászati segédeszközöket is beszerzi, és szeptem-
bertől homeopátiás tanácsadást is szervez.

Újdonságként a gyógyszerek házhoz szál-
lítása is a közeljövő tervei közé tartozik. 
– A nyitás óta eltelt egy hónap visszajelzései 
szerint az itt élők örömmel fogadták a patikát, 
amelyre valóban nagy szükség volt. A szolgál-
tatásokra visszatérve érdemes kiemelni, hogy 
a későbbiekben a gyógyszertár dolgozói a vér-
nyomás-, vércukor- és vérzsírmérést ingyenesen 
kívánják végezni a gyógyszerészi gondozás ke-
retében – tette hozzá Dámsa József.

Ê P. a.

Imrék és 
szentimrék 
találkozója
szeptember 26–27–28-án kettős ün-
neplés lesz Pestszentimrén. e három 
napon várnak vendégeket mindazon 
településekről, amelyek nevében sze-
repel az imre vagy szentimre kifeje-
zés, s ugyanekkor zajlanak majd a 
hungarikumok napjának rendezvényei 
is.

A Kárpát-medencében 10 olyan telepü-
lés található, amelynek nevében ott az Imre 
vagy szentimre szó, István király fia, Imre 
herceg emlére. erdélyben Csíkszentimre, 
görgényszentimre, Hegyközszentimre, 
Imrefalva-székelyudvarhely, Magyarországon 
Imrehegy, Mátraszentimre, nyárádszentimre, 
soltszentimre, Tiszaszentimre és Pestszentimre. 
Idén kerületünk e része fogadja a névrokonait.

– ezek a találkozók mindig a hungarikumok 
jegyében zajlanak – avatott be gera Éva, az ön-
kormányzat pestszentimrei referense.

A találkozók fővédnöke Lezsák Sándor, aki 
a hungarikummozgalom lelkes támogatója. 
Így kifejezetten stílusos, hogy a középső nap 
eseményei teljes egészében a hungarikumokról 
fognak szólni.

Ê da

A közösség összefogása 
adja meg egy állam erejét 
„szent istván a tiszta, stabil és erős magyar állam megteremtéséért küzdött. ez 
az erős állam azóta is fennáll, és hirdeti,  hogy a magyar nemzetnek kitüntetett és 
kiemelt helye van a történelemben.”  többek között ezekkel a gondolatokkal em-
lékezett meg Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere államunk 
alapítójáról az augusztus 19-én tartott ünnepségen.

A pestszentimrei Hősök terén Kaposi József, a 
Pázmány Péter Katolikus egyetem docense be-
szédében úgy fogalmazott, hogy szent István az 
egyénekből közösséget teremtett.

– ezt a közösséget azután nemcsak keresz-
ténnyé tette, hanem belőlük országot is alapított, 
majd ezt az országot az európai államok közé 
soroltatta – mondta az ünnepi szónok, aki arra 
is rámutatott, hogy a szent István-i mű addig áll 
fenn, amíg képesek vagyunk az egyéni céljainkon 
túl közösségben is gondolkodni. 

Kaposi József úgy fogalmazott, hogy amikor 
István király a nyugati kereszténységet válasz-
totta, akkor a fejlődőképes államberendezkedés 
mellett kötelezte el magát.

– Jog- és törvényalkotó intézkedéseivel pedig 
megteremtette a történelmi Magyarország alapjait.

Az augusztus 20-i megemlékezésen Presits 
Tamás színművész elszavalta Tűz Tamás szent 
István király című versét, Fehér Zsuzsanna elő-
adóművész pedig elénekelte az Ó, szent István, 

dicsértessél kezdetű középkori moldvai csángó 
eredetű népdalt, illetve gitárkísérettel egy saját 
szerzeményét is előadta.

Az ünnepséget koszorúzás zárta. Az ország-
zászlónál Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata nevében Ughy Attila, Kucsák László 
alpolgármester, országgyűlési képviselő és Lévai 
István Zoltán alpolgármester helyezett el koszo-
rút (képünkön). A Pestszentimrei Városrészi Ön-
kormányzat képviseletében Csabafi Róbert és Új-
vári Miklósné, a Fidesz nevében Torma Beáta és 
Galgóczy Zoltán, a KDnP részéről Kiss Róbert és 
Szarvas Attila, a kerületi baloldali együttműkö-
dés képviseletében Szaniszló Sándor és Petrovai 
László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
nevében Makai Tibor és Gyenge Károly, az LMP 
részéről Kassai Dániel, Székely Imre és Zarándy 
Zoltán koszorúzott, valamint a kerületi civil és 
társadalmi szervezetek képviselői is elhelyezték 
koszorúikat. 

Ê P. a.

Utcabálról jött a hír…
igencsak jó hangulatú utcabállal köszöntötték idén is az államalapítás ünnepét au-
gusztus 20. előestéjén a kerületi lakosok a sportkastély parkolójában. Az együtt 
Pestszentimréért egyesület szervezésében 2006 óta élő rendezvényen már a 17 
órai kezdéskor rengeteg kisgyerek vette birtokba az ugrálóvárakat. Az idősebb és 
fiatalabb felnőttek, köztük az anyukák, apukák, nagyszülők pedig lendületes rock-
zenére táncolhattak.

A szervező együtt Pestszentimréért egyesület 
(ePe) célja többek között a magyar kultúra ápo-
lása, a hagyományőrzés, és ennek jegyében évről 
évre próbál újdonsággal szolgálni az utcabálra ki-
látogatóknak. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 
kenyéráldással kezdődött a rendezvény, amelyet 
nyolc évvel ezelőtt az 1960-as években rendszeres 
utcabálok mintájára hívtak életre.

A vásári hangulatot idézte a kürtőskalács illa-
ta, és nagy sor állt az ilyenkor ugyancsak elma-
radhatatlan résztvevő, a lángos- és palacsintasütő 
sátra előtt is. Öröm volt látni, hogy milyen sok 
család jött el a rendezvényre. A gyerekek körében 
a pónilovaglás is nagy sikert aratott, és akárcsak 

az elmúlt években, ezúttal is sok gyerkőc csukló-
járól libegett egy-egy színes léggömb.

A színpadon a kerülethez kötődő zenekarok 
váltották egymást. A Flood In The Desert rá-
adásul teljes mértékben pestszentimrei, de a P.I. 
Helyszínelők együttesét sem kell az itt élőknek 
bemutatni. Az utcabál szinte „hivatalos” zene-
karának tekinthető Chameleon zenekar ugyan 
siófokon alakult, de az első rendezvény óta ál-
landó fellépőnek számít. Az együttes repertoárja 
igencsak széles, a rockzene klasszikusaitól kezdve 
a dallamosabb számokig széles skálán mozogva 
csábítják évről évre táncra a közönséget. 

Ê P. a.
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� Hosszas és 
kínos viták után 
még mindig 

nem lehet tudni, hogy 
a baloldali pártok ki 
mögé sorakoznak 
fel a kerületben az 
októberi önkormány-
zati választásokon. 
Papíron az MszP-s 
szaniszló sándor 
indul a polgármesteri 
székért, ugyanakkor 
felmerült ternyák 
andrás és Mester 
lászló volt pol-
gármester neve is 
– utóbbi személyes 
sérelmei miatt vágna 
vissza egykori párt-
jának. a helyi balol-
daliak tanácstalanok, 
és úgy érzik joggal 
vetik fel a kérdést: 
ha a vezetőik még 
a jelölésekben sem 
tudnak megállapodni, 
akkor hogyan lesznek 
képesek megegyezni 
a kerületiek sorsát 
meghatározó kérdé-
sekről?

városKéP-összeállítás  

„Így nincs értelme összefogni.” 
„Ahol átnéznek rajtunk, ott 
önállóan indulunk.” „nem fo-
gunk könyörögni a szocialisták-
nak.” Az együtt 2014 társelnö-
kei, Szigetvári Viktor és Juhász 
Péter üzenték ezeket az ATV 
hírcsatornáján keresztül a nyil-
vánosságnak és választási szö-
vetségesüknek, az MsZP-nek. 
A baloldali pártok a budapesti 
együttműködést ugyanis gya-
korlatilag mindennap másképp 
képzelték el, és ezalól a XVIII. 
kerület sem kivétel. 

keseRű 
baloldali 
véleMények
A tavaszi választási vereségek 
tanulságai nem józanították ki a 
baloldal pártjait: az önkormány-
zati választásokra létrehozandó 
együttműködéshez szükséges 
megállapodás az utolsó pilla-
natig váratott magára, és még 
most sem lehet tudni, hogy a 
főváros néhány részén (Angyal-
föld, Zugló, Óbuda) hogyan in-
dulnak, és kiket támogatnak. 

A megegyezést nehezítette a 
főpolgármester-jelöltségért folyó 
vita is: az elmúlt hónapokban a 
legkülönbözőbb nevek kerültek 
nyilvánosságra, és úgynevezett 
castingokon próbáltak alkalmas 
indulót találni. A marakodás 
természetesen „leszivárgott” a 
kerületekbe is, ahol a pártok 
vagy ugyanúgy nem tudtak 
megegyezni, vagy ha mégis, 
óvakodtak nyilvánosságra hozni 
a közös jelölt nevét. 

A huzavonáról kiábrándult-
sággal számoltak be a baloldali 
lapok. Az augusztus 12-i lap-
zártával megjelenő Magyar na-
rancs például keserűen számolt 
be arról, hogy az aktuális szám 
lezárásáig gyakorlatilag minden 
páratlan órában érkezett újabb, 
az előzőt megcáfoló hír az 
egyezségről. A 168 óra augusz-
tus 14-i számában fanyar jegy-
zetet és egy óvatos interjút szen-
telt a témának. ez utóbbi Falus 
Ferenccel készült, akiről akkor 
még nem lehetett egészen bizto-
san tudni, őt tekinti-e a baloldal 
a hivatalos főpolgármester-je-
löltjének. Mindkét cikk arra 
keresi a választ, miért nem tud-
nak józan megállapodásra jutni 
az ellenzéki pártok. Augusztus 
12-én ugyanis – mint azt a már 
fentebb idézett ATV-s címek is 
sejtették – az együtt–PM válasz-
tási szövetség úgy döntött, hogy 
a szocialisták értetlensége miatt 
mégis önállóan indul a főváros-
ban, és ez borított minden addi-
gi tervet. 

A „nagy bejelentés” végül 

augusztus 15-én mégis megtör-
tént. eszerint az MsZP, a DK, 
az együtt és a PM együtt indul, 
s közös főpolgármester-jelöltjük 
Falus Ferenc.

a Helyi MszP 
egy HónaPja 
dÖntÖtt
A XVIII. kerületben – mint ar-
ról Kőrös Péter, az MsZP helyi 
frakcióvezetője lapunkat tájé-
koztatta – már több mint egy 
hónapja megszületett a döntés, 
de a fővárosi megállapodásig 
nem kívánták azt nyilvános-
ságra hozni. A Lőrinci Magazin 
nevű – impresszum nélküli, de 
vállaltan MsZP-s kötődésű – 
blog augusztus 17-én délután 
közölte: a kerületi baloldal közös 
polgármesterjelöltje Szaniszló 
Sándor, aki 2002–2010 között 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
alpolgármestere volt, az elmúlt 
négy évben pedig képviselőként 
tevékenykedett a Fővárosi Köz-
gyűlésben. 
– Meglepődtem, hogy szaniszló 
sándor vette a bátorságot, és el-
indult a polgármesteri címért 
– mondta Fábián Rudolf, aki 
2010-ig MsZP-s önkormányza-
ti képviselő volt, de négy évvel 

ezelőtt komoly összeütközésbe 
került saját pártjával, amely-
ből ki is lépett. – soha nem 
tett semmi olyan kiugrót, ami 
alapján alkalmas lenne, és a 
habitusa miatt sem tartom ké-
pesnek arra, hogy egy százezres 
kerületet vezessen. szaniszló 
alpolgármesterként hol ezt, hol 
azt csinálta, elég szétszórt volt 
a korábbi tevékenysége. Én négy 
évvel ezelőtt azért léptem ki az 
MsZP-ből, mert úgy érzékeltem, 
hogy a simon–Kőrös–szaniszló 
triumvirátus nem a kerület, ha-
nem a saját érdekeit szem előtt 
tartva dolgozik. szerintem egy 
igazi baloldali érzelmű ember 
ma nem is érzi otthon magát eb-
ben a pártban.

Fábián Rudolf szavait alátá-
masztja, hogy szaniszló sándor 
alpolgármestersége arra az idő-
szakra esett, amelyet az elmúlt 
négy évben sokat támadtak és 
vizsgáltak, elsősorban az orszá-
gosan is kiugróan magas, mint-
egy 10 milliárd forintnyi adós-
ság felhalmozása miatt.

– Meggyőződésem, hogy a 
működés finanszírozható volt, 
mivel a bevételek is magasabbak 
voltak. Véleményem szerint az 
adósságot három év alatt vissza 
lehetett volna fizetni – reagált 
erre szaniszló, aki szerint jelen-

legi választási részvételét nem 
befolyásolja a korábbi két alpol-
gármesteri ciklus.

Mint elmondta, 2010 óta ké-
szül a polgármesteri feladatok 
ellátására. négy évvel ezelőtt 
be kellett látnia, hogy a helyzet 
nem kedvez egy baloldali je-
löltnek, ezért döntött a fővárosi 
munka mellett. Igazi kihívásnak 
azonban a polgármesterséget te-
kinti.

szocialista forrásoktól úgy 
tudjuk, hogy a kerületi polgár-
mesteri jelöltség kapcsán komo-
lyan felmerült Ternyák András 
neve is, aki négy évvel ezelőtt 
egyszer már elindult a posztért. 
Az elsősorban a fiatalabb szocia-
listák körében népszerű MsZP-s 
politikus indulását azért tarta-
nák jó ötletnek a párt berkeiben, 
mert Ternyák az elmúlt négy 
évben önkormányzati képvise-
lő volt, így közelebbről ismeri a 
helyi ügyeket, mint szaniszló, 
vagy éppen azok, akik a válasz-
tási kudarcok után csupán belső 
pártpolitikai ügyekkel foglal-
koztak.

dk: neM kellett 
éRvelgetni
Visszafogottan nyilatkozott a 
döntésről a Demokratikus Koa-

líció (DK) helyi elnöke, Ferencz 
István, aki 2006 és 2010 között 
– akkor még sZDsZ-es színek-
ben… – alpolgármesterként dol-
gozott a kerületben. Bár koráb-
ban pletykák terjedtek el arról, 
hogy esetleg ő is pályázna a pol-
gármesteri székre, kérdésünkre 
ezt határozottan cáfolta.

– sok érv szólt mindenki 
mellett, de igazából különö-
sebb vita nem volt arról, hogy 
szaniszló legyen a jelölt, nem 
kellett érvelgetni – foglalta össze 
sommásan az ellenzéki egyezte-
tések történetét. 

Arra a kérdésre, hogy mi lesz 
a baloldal megújulásával, ha is-
mét egy régi embert húznak elő, 
így felelt:

– A megújuláshoz nem fel-
tétlenül új emberek kellenek. Új 
irányvonalak is segíthetnek a 
frissülésben.

bosszúból 
téRne vissza 
A Demokratikus Koalíció az 
utolsó pillanatban írta alá a ke-
rületi egyezséget. Mint később 
kiderült, nem véletlenül. A Ma-
gyar nemzet ugyanis augusztus 
21-én megírta, hogy a választá-
sokon független polgármesterje-
löltként elindulhat Mester László 

is. A 2010-ben súlyos vereséget 
szenvedő, azóta nyugdíjasként 
élő volt MsZMP/MsZP-s poli-
tikus a lapnak úgy nyilatkozott: 
még nem döntötte el, hogy in-
dul-e a választásokon. 

A Magyar nemzet úgy tudja, 
hogy Mestert a DK is támogat-
ná. Ferencz István erre így rea-
gált: 

– Hivatalosan aláírt megálla-
podásunk van. 

Annyi azonban már most 
biztos: a 68 éves politikus manő-
vere felboríthatja a balliberális 
oldal megállapodását – nemcsak 
helyi, de budapesti szinten is. 

A Pestisrácok.hu hírportál 
értesülései szerint Mester nem 
függetlenként, hanem „egy sza-
badkőműves szellemiségben 
gyökerező egyesület, a Pátria 
Páholy támogatásával szállhat 
ringbe a polgármesteri posz-
tért”. A lap szerint az elérhetet-
len honlappal rendelkező szer-
vezet már napirendre is vette az 
alapító okirat módosítását, hogy 
aktívan politizálhassanak.

A 2000-es évek elején a men-
telmi jogától is megfosztott or-
szággyűlési képviselő döntésé-
nek hátterében – információnk 
szerint – volt alpolgármesteré-
vel, szaniszló sándorral való 
kapcsolatának megromlása 
állhat. A zavaros ügyek miatt 
a támogatást folyamatosan el-
vesztő és a politikai pást szélére 
került Mester júliusban még a 
helyi MsZP elnöki pozíciójáért 
is elindult, de végül alulmaradt 
a szaniszló által támogatott Fe-
hér gáborral szemben. Fehér 
szaniszló polgármesteri jelölését 
támogatta, Mester azonban nem 
fogadta ezt el, ezért kilépett a 
pártból. 

Mester László esetleges in-
dulását a baloldalon sokan „sze-
mélyes bosszúként” értelmezik, 
és többen azt is felvetik: ha az 
ellenzék még a jelölésekben sem 
tud megegyezni, akkor vajon 
milyen politizálásra készülnek a 
jövőben, és mit tudnának tenni 
a kerületért?

PM: együtt, 
de külÖn
Petrovai László esetleges pol-
gármester-jelöltségéről is szóltak 
korábbi hírek, de a képviselő-
testületben függetlenként dol-
gozó, képviselőjelöltként ősszel 
azonban már a Párbeszéd Ma-
gyarországért színeiben induló 
képviselőből végül mégsem lett 
polgármesterjelölt.

– Olyan választási rendszert 
erőltettek ránk, amelyben csak 
akkor van esélye az ellenzéknek, 
ha egyetlen polgármesterjelöltet 
állít.

A fővárosi szintű tárgyalá-
sok eredményeként ez a lehető-
ség kerületünkben az MSZP-t 
illeti, amely Szaniszló Sándort 
jelölte. A döntést elfogadva 
ezért  az őt támogatjuk, saját 
jelöltünkként tekintünk rá – 
mondta Petrovai László.

Szigetvári Viktor az ATV 
Egyenes beszéd című műsorá-
ban Kálmán Olgának utalt arra, 
hogy az Együtt–PM alkalmas 
jelöltnek tartaná Petrovait, és 
csak a budapesti eredményes 
szereplés reményében nem in-
dítják el Szaniszlóval szemben. 

lMP: saját 
utakon
Távol maradt a baloldali egyez-
tetéstől a Lehet Más a Politika 
(LMP), így a XVIII. kerületben 
is a saját útjukat járják. Amíg a 
másik négy párt helyi szervezete 
a fővárosi megállapodást várta, a 
kerületi LMP saját Facebook- ol-
dalán augusztus 13-án közzétet-
te a hírt: a közgyűlés egyhangú 
döntése alapján Kassai Dániel a 
párt polgármesterjelöltje.

– A fővárosban a 4K-val is 
együttműködik az LMP, de itt, 
a kerületben, valamennyi kör-
zetben saját jelöltet állítunk 
– mondta Kassai Dániel, aki a 
közeljövőben kívánja ismertetni 
a Facebook-oldalon közzétettnél 
részletesebb programját.

egyezség után
sincs egység
A volt jelölt és a volt polgármester is felboríthatja a helyi 
baloldal nehezen létrejött megállapodását

Kilépők, belépők – teljes a zűrzavar a helyi ellenzék megállapodása körül
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Már több utcábAn 
tervezhető A házi rákötés
Kizárólag megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt bízzanak meg!

A későbbiekben érdemes az érintetteknek időről időre fel-
keresniük az FCsM oldalát, ahol folyamatosan frissülnek 
az adatok: http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/
budapest_teljes_koru_csatornazasa/, illetve telefonon is le-
het érdeklődni az FCsM ügyfélszolgálatán, a 455-4306-os 
telefonszámon.  

� továbbra is gőzerővel épül az új szenny-
vízcsatorna a Xviii. kerület eddig ellátatlan 
területein. az összesen 90 kilométernyi új 

vezeték több mint kétharmada, 60 kilométer már 
elkészült. a rákötések is hamarosan megkezdőd-
hetnek: Pestszentlőrincen szakaszosan ősztől, 
Pestszentimrén pedig az év végétől. több utcában 
pedig már a vezeték geodéziai bemérését is elvé-
gezték, így ezeken a helyeken meg lehet terveztetni 
a lakóépületet az utcai vezetékkel összekötő telken 
belüli csatornát.

Bár a rákötések megkezdésére még egy rövid ideig várni kell, bizonyos 
utcákban már most is fontos lépéseket tehetnek a lakók annak érdeké-
ben, hogy minél előbb használhassák az új szennyvízcsatornát. A házi 
rákötés egy többlépcsős folyamat, amelynek első lépése a lakóépületet 
az utcai gerinccsatornával összekötő telken belüli vezeték megtervezte-
tése, amely az ingatlantulajdonos feladata. 

A telken belüli vezeték azonban csak azt követően terveztethető 
meg, hogy megtörtént a szennyvízcsatorna és a tisztítóidomok geodézi-
ai bemérése. Jó hír, hogy több szakaszon ez már megvalósult. 

Fontos tudni, hogy a terveket kizárólag tervezői jogosultsággal – a 
tervezői névjegyzékben szereplő, vízimérnök-tervezési (VZ-T), épület-
gépész-tervezői (g-T), illetve településrendezési víziközmű-tervezési 
(TV-T) jogosultsággal – rendelkező  szakember készítheti el. Az elké-
szült terveket ellenőrzésre és jóváhagyásra be kell nyújtani a közcsator-
na-hálózat későbbi üzemeltetőjének, a Fővárosi Csatornázási Műveknek 
(FCsM). (Az ügyintézéshez a terveken kívül további dokumentumok 
szükségesek, ezekről a www.fcsm.hu oldalon, illetve az FCsM ügyfél-
szolgálati elérhetőségein tájékozódhatnak.)

Az alábbi táblázatból látható, hogy mely ingatlanok tulajdonosai 
kezdhetik már meg a házi hálózat terveztetését: 
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

A lakók örülnek a profi munkának és a segítőkészségnek Közélet

� az idő múlásával a ke-
rület egyre több háztar-
tásához ér el a fővárosi 

csatornázási projekt. a 
kivitelező cégek munkatársai 
utcáról utcára haladva fek-
tetik le a csöveket. egy ilyen 
horderejű programban külö-
nösen fontos, hogy a csator-
názást végzők és a lakosság 
között jó kapcsolat alakuljon 
ki, mert ez megkönnyíti az 
építkezéssel járó kényelmet-
lenségek elviselését.

nincs ez másképp a Bókay-telepen sem, 
ahova megérkezve még az út- és csator-
naépítésben járatlan embernek is első 
ránézésre feltűnik a már elkészült sza-
kaszok fölötti úttest járhatósága, illetve 
az éppen építési övezetnek számító ut-
cákban a munkakörülményekhez ké-
pest a lehető legnagyobb rend.

eltűnik a sziPPantó
– Teljes mértékben elégedettek vol-

tunk az utcánkban dolgozókkal. A 
munkájukkal és a viselkedésükkel is – 
nyilatkozta a Delfin utcában élő Kont-
ra Péter. – Mindennap rendet hagytak 
maguk után, a munkavezetőjük napon-
ta jött, egyrészt ellenőrizni, másrészt 
velünk, az itt élőkkel beszélgetni, hogy 
minden rendben van-e, nincs-e vala-
milyen kérésünk, panaszunk. A mun-
kások is készségesek voltak, segítettek 
például a szemétszállítás napján a kukát 
kitenni, visszahozni, és arra is figyeltek, 
hogy az autókkal ki tudjunk állni.

A kertvárosi övezethez tartozó 
Bókay-telepen élők többnyire tősgyöke-
res pestszentlőrinciek, sokan a szülők-
től, nagyszülőktől megörökölt házban 
élnek, így évtizedes tapasztalatuk van a 
csatorna nélküli életmódban.

– Biztosak vagyunk abban, hogy ké-
nyelmesebb lesz az életünk, mert eltű-
nik a szippantós kocsi, nem kell egyez-
tetni, hogy itthon legyünk, amikor jön, 
és megszűnik majd a sokszor tapasztalt 
időrabló várakozás, hogy mikor ér vég-
re ide – tette hozzá Kontra Péter. 

MegtéRülő 
beFektetés
Damacsek edit háza nem az utcafronton, 
hanem a telek hátsó részén helyezkedik 
el, így a kerítésen belüli kiépítés számára 
jelentős összegbe kerül, mégis örül és bí-
zik a befektetés megtérülésében.

– A kertben az önkormányzat tá-
mogatásának köszönhetően ingyen ki-
építették a csatlakozási pontot a kivite-
lező sade cég munkatársai. A házig 47 
méter vezetéket kell lefektetni, erre már 

szerződtünk egy céggel, s reméljük, 
hogy az ősz folyamán meg is csinálják. 
Igaz, hogy pár százezer forintba beleke-
rül, hogy csatornánk legyen, de bízom 
abban, hogy egy éven belül megtérül ez 
az összeg – mondta Damacsek edit, ki-
emelve, hogy az emésztő és a szippan-
tás megszűnésével egészségesebb is lesz 
a lakókörnyezet. 

ellenőRzÖtt Cégek
Ami az ingatlantulajdonosokra tarto-
zó házi rákötést illeti, a Cziffra györgy 
utcában élő 80 éves szilaj gyula bácsi 
a hozzá hasonló idősekre gondolva 
figyelmeztetett, hogy a kerten belüli 
munkálatokat senki ne bízza ellenőri-
zetlen személyekre.

– Hozzám is becsöngettek ismeretle-

nek, és rendkívül kedvező árat ajánlot-
tak. Megígértek mindent, hogy ebbe az 
összegbe az anyagköltség, a munkadíj 
is belefér, aztán drágán dolgoztak, és 
kontármunkát végeztek – mesélte az 
egykori hivatásos sofőr.

A hasonló esetek elkerülésére le-
informált kivitelező cégeket ajánlatos 
megbízni a munkával. ezek elérhetősé-

géről a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara XVIII–XIX. Kerületi szolgálta-
tó Irodájában (1181 Budapest, Üllői út 
453. földszint, telefon: 290-2350, mobil: 
06-30-289-3029) vagy a 18ker@bkik.hu 
e-mail címen lehet érdeklődni. A meg-
bízható vállalkozók listája a www.bp18.
hu honlapon is megtekinthető.

Bár nem mindenhol zökkenőmentes a csatornázás, a delfin utcában élők elégedettek voltak

A figyelMesség 
elégedettséget szül
A csatornázás egészséges környezetet teremt

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A csatornaépítési projekt részeként a 
telekhatáron belül 1 méterig beveze-
tik az új közcsatornát, onnan az in-
gatlantulajdonosoknak kell gondos-
kodniuk a telken belüli szakasz – a 
házi bekötőcsatorna – kiépítéséről. A 
tervezés és a kivitelezés többlépcsős, 
szigorú előírásokhoz és engedélyek-
hez kötött folyamatához nyújt teljes 
körű segítséget a Városgazda Zrt.

– Az akció kezdete óta eltelt há-
rom hónapban több mint 400 kerü-
leti lakos kért tőlünk tájékoztatást a 
csatornabekötésről. A tervezésre már 
kétszáznál is több megrendelés érke-
zett, és számos ügyfelünkkel meg-
kötöttük a kivitelezési szerződést is 
– mondta el Vargáné gedei Anikó, a 
városüzemeltető cég ügyfélszolgálati 
osztályának vezetője.

jó áRon, 
gaRanCiával
A Városgazda garanciát vállal a meg-
rendelt tervezési és kivitelezési mun-
kákra, amelyek megkezdésének feltéte-
le, hogy a csatorna tisztítónyílása kész 
legyen. szakemberei kérésre, megbízás 
alapján a tisztítóakna megfelelő helyé-
nek kijelölésében is segítenek.

A tervezést és a kivitelezést is ver-
senyképes áron kínálja a cég. Az en-
gedélyes tervek elkészítése teljes körű 
ügyintézéssel 22 ezer forint + áfa, azaz 
bruttó 27 940 forint. A kivitelezési ár-
ajánlat elkészítése díjmentes.

A kivitelezés tartalmazza a csatorna 
nyomvonalán a munkaárok kiásását, a 
cső fektetését a megfelelő lejtésviszo-
nyok kialakításával, az anyagköltséget, 

az ingatlannak a meglévő rendszerről 
való leválasztását, a rákötést a telekha-
tári tisztítónyílásra, a munkaárok visz-
szatemetését, a föld tömörítését és igény 
szerint a munkaterület helyreállítását.

A szolgáltatás alapára folyóméteren-
ként 7200 forint + áfa (bruttó 9145 fo-
rint), amelyet az esetleges extrém bon-
tási és helyreállítási munkák költségei 
növelnek.

– nagyon fontos, hogy kizárólag az 
ingatlan tulajdonosa rendelheti meg 
társaságunktól a csatornabekötést – 
mondta Vargáné gedei Anikó. 

kedvezMényes 
MegRendelés
A Városgazda 10 százalék kedvez-
ményt ad a kivitelezés alapárából 

azoknak, akik november 30-ig 30 ezer 
forint előleg befizetésével a tervezést és 
a kivitelezést is megrendelik. ez eset-
ben – ha nem merülnek fel komolyabb 
bontási költségek vagy egyéb extrém 
költségnövelő tényezők – folyóméte-
renként 6500 forint + áfa (bruttó 8255 
forint) árral lehet számolni.

A csatorna akciós házi bekötéséről 
teljes körű tájékoztatás kapható a Vá-
rosgazda ügyfélszolgálatán (1181 Bu-
dapest, Baross utca 7.), a 297-0799-es 
és a 06-30-549-6922-es a telefonszá-
mon, valamint az ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu elektronikus levélcí-
men.

Tovább TarT 
a városgazda 

sikeres akciója
A nyár eleje óta több százan érdeklődtek a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt-nél a fővárosi csa-
tornázáshoz kapcsolódó házi bekötések tervezésének és kiépítésének lehetőségeiről. A városüzemel-
tető cég ezért november 30-ig meghosszabbítja a kivitelezési munkálatok kedvezményes áron történő 
megrendelésének lehetőségét.

minden észrevételt 
várnAK
annak érdekében, hogy a 
csatornázás a lehető legke-
vesebb kényelmetlenséget 
okozza a lakosságnak, fontos 
az érintettek folyamatos 
visszajelzése is. az önkor-
mányzat és a kivitelező 
cégek képviselői továbbra is 
várják a lakosok észrevételeit, 
kérdéseit a munkálatokkal 
kapcsolatban. a lakók az ön-
kormányzat ügyfélszolgálatán 
kívül közvetlenül fordulhatnak 
a kivitelezők munkatársai-
hoz is: a Penta kft. kivitele-
zésében készülő utcákkal 
kapcsolatban Fucskó lászló 
építésvezetőhöz (06-30-221-
3879) vagy vitányi attila mű-
vezetőhöz (06-30-418-9450), 
a sade Magyarország kft. 
munkaterületeivel kapcso-
latban Piukovics antalhoz 
(06-30-513-4926).
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MunkA és közösség
1400 négyzetméter lepusztult területből lett közösségi kert

� a lakatos-lakótelepen létrejött a 
kerület első közösségi kertje. a 
létesítményt ünnepélyes keretek 

között adták át augusztus 9-én. 

KeréKgyártó györgy    

– Amikor körbenézünk a Lakatos-lakótelepen, 
láthatjuk, hogy az itt élő emberek megpróbálják 
belakni és otthonosabbá tenni a környezetüket. 
Az önkormányzat, a kerület vezetősége az elmúlt 
időszakban elég sokat tett azért, hogy a környe-
zetünk ne csak megújuljon, hanem használni és 
élvezni is tudjuk azt. szeretnénk, ha a közösség-
építés és közösségteremtés jelszavával a hagyo-
mányos régi faluközösségekhez hasonlóan itt is 
sokkal jobban egymásra találnának az emberek. 
ezzel a kerttel bárki megélheti a falusi lét örömét 
és előnyeit a maga nosztalgiájával, ugyanakkor 
gondoktól mentesen – fogalmazott Ughy Attila 
polgármester augusztus 9-én a Lakatos-lakótele-
pen, a kerület első közösségi kertjének átadásán.

A közösségi kertek eredete meglehetősen rég-
re nyúlik vissza a történelemben. A kutatások 
szerint nagyjából arra az időre, amikor a falu és 
a város szétválása végérvényessé vált: a XIX. szá-

zad végére. Laura Lawson, a new Jersey Állami 
egyetem kutatója A városi kertek rövid története 
című írásában arról számol be, hogy az egyesü-
let Államokban már az 1890-es években nyitot-
tak városi kereket, elsősorban a munkanélküliek 
helyzetének javítására. 

„aMeRikából jÖtteM”
ebben az időben – ugyancsak a tengerentúlon – 
jellemzők voltak az elméleti oktatást gyakorlattal 
kiegészítő iskolai kertek is, de már az is előfor-
dult, hogy a városi polgárok elkezdték megmű-
velni a környezetükben található, más célra nem 
hasznosított területeket. Az első világháború 
után európában is megjelentek a városi kertek, a 
gazdasági problémák enyhítésére: az 1929–33-as 
gazdasági világválság szükségessé tette az olcsó 
élelmiszer-termelést, nem beszélve a második vi-
lágháború alatt német blokád alá vont Angliáról, 
amely ilyen kertekkel igyekezett mérsékelni a fo-
kozódó éhínséget. 

A mai értelemben vett első városi közösségi 
kertek ugyancsak az egyesült Államok metro-
polisaiban jöttek létre az 1970-es években, civil 
szervezetek kezdeményezésére. ezek célja – a 
friss termények előállításán túl – az volt, hogy 
értelmes hobbit találjanak a vidék után sóvárgó 

városiak, és hogy az urbánus kertészkedésben 
örömet találók eközben közösséggé váljanak.

a keRületben az első
A közösségi kertek Magyarországon is gyor-
san szaporodnak, elsősorban a fővárosban. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselő-testü-
lete már korábban foglalkozott a közösségi kert 
létrehozására tett javaslattal, ám előbb megfelelő 
helyet kellett találni e célra, valamint meg kellett 
teremteni a jogi, szervezeti és partneri hátteret.

A Lakatos-lakótelepen kialakított kert végül 
a TÉR_KÖZ pályázatnak köszönhetően valósul-
hatott meg, közösségi célú városrehabilitációs 
programként. A pályázaton sikeresen részt vevő 
önkormányzat saját cégét, a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. szakembereit bízta meg a 
kijelölt terület rehabilitációjával, a kert kialakítá-
sával.  A terveket Illyés Zsuzsanna és Vágvölgyi 
erika okleveles táj- és kertépítész mérnök készítet-
te, s szakmai konzultánséként az Agora Lokálpat-
rióta egyesület is közreműködött a munkában.

– Az 1400 négyzetméteres kert egy korábban 
lepusztult területen jött létre, amelynek rehabilitá-
ciója nagy eredmény. Az Agora egyesület megala-
kulása pedig azt is mutatja, hogy magánemberek 
is szeretnének tenni környezetük megújításáért. 

A kezdeményezésben az önkormányzat is partner 
volt – mondta a megnyitón Hensch norbert, az 
egyesület elnöke.

lőRinCi keRtelő
Az önkormányzat Lőrinci Kertelő címen hirdette 
meg a programot, amely vitathatatlanul a Laka-
tos-lakótelep és a kerület közösségi életének egyik 
érdekes színfoltja.

– A most átadott kertet olyan közösségi térnek 
szánjuk, amely erősíti az együvé tartozás érzését. 
ez a kert alkalmat kínál arra, hogy az a csaknem 
harmincöt család, amely korábban nem találko-
zott egymással, most megismerkedjen és olyan 
barátságok szövődjenek, amelyek remélhetőleg a 
kerten is túlmutatnak – hansúlyozta Ughy Atti-
la.

„Az 1400 négyzetméteres kert 
egy korábban lepusztult területen 
jött létre, amelynek rehabilitációja 
nagy eredmény. Az Agora egyesület 
megalakulása pedig azt is mutatja, 
hogy magánemberek is szeretnének 
tenni környezetük megújításáért” – 
mondta hensch norbert.

gyermekorvosi rendelőt és új 
buszmegállót szeretnének a 
gloriett-lakótelepen. A lakos-
ság igényét a körzet önkor-
mányzati képviselője, galgóczy 
zoltán is támogatja.

– szívügyemnek tekintem a gloriett-
telepen évek óta üresen álló egykori 
gelka-épület helyzetének a rendezését. 
Az ingatlan a kerület és a Fővárosi Ön-
kormányzat közös tulajdonában van 
– mondta Galgóczy Zoltán önkormány-
zati képviselő. – Önkormányzatunk 
képviselő-testülete 2013 végén határo-

zatot hozott arról, hogy hasznosításra 
megvásárolja az ingatlant. Komoly vé-
teli ajánlatot tettünk a fővárosnak, de 
még nem kaptunk rá választ.

A képviselő tájékoztatása szerint az 
első lépés az, hogy a XVIII. kerületi ön-
kormányzat százszázalékos tulajdonosa 
legyen az épületnek, utána lehet azt 
közösségi célra hasznosítani. A telepen 
élők azt szeretnék, ha gyermekorvosi 
rendelő működne majd a volt gelka-
épületben, ugyanis sok fiatal, gyerme-
kes házaspár költözött gloriett-telepre, 
akiknek a Havanna-lakótelepi rendelő-
be kell menniük gyermekeikkel. 

– A másik megoldandó probléma 
a 198-as busz vonalán megállópá-
ros létesítése a Méta utca mentén, az 
Aldi áruházzal szemben. ez nem ön-
kormányzati, hanem fővárosi feladat 
– hangsúlyozta galgóczy Zoltán. – A 
tervek elkészültek, a XVIII. kerületi 
önkormányzat a beruházás 50 száza-
lékát magára vállalta, ennek ellenére 
a Fővárosi Önkormányzatnál nem si-
került elérni, hogy még az idén meg-
valósuljon a buszmegállók kiépítése. 
2015-ben azonban biztosan megvaló-
sulnak.

Ê fe

A geLKA-HÁZ sORsA RenDeZőDHeT
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� több mint száz 
gyerek vett részt a 
városgazda Xviii. 

kerület nonprofit zrt. 
nyári úszótáboraiban. a 
hét turnusban lebonyo-
lított oktatás jóval több 
gyereket vonzott, mint 
ahányra a szervezők a 
februárban indult úszó-
tanfolyamok létszáma 
alapján számítottak. a 
sikeres nyárból kiin-
dulva az ősszel folyta-
tódó tanfolyamokon a 
résztvevők számának 
növekedése remélhető.

PusKás  attila   

Amint azt Bögös József, a Vá-
rosgazda Zrt. Uszoda- és sport-
szervezési Osztályának vezetője 
elmondta, minden turnusban tel-
jesíteni tudták a tervezett oktatási 
programot, és a gyerekek szabad-
idős programjai is megvalósultak, 
még ha a rossz idő miatt változ-
tatni kellett is azok sorrendjén.

skanzenben is 
jáRtak
– A napi kétszeri úszásoktatás 
mellett minden héten ellátogat-
tunk a gyerekekkel a ferihegyi 
repülőgép-skanzenbe, ahol a 
kiállított régi gépek felfedezése 
mindenkinek nagy élményt je-
lentett. A Bókay-kertben lévő ka-
landparkot is felkerestük – eleve-
nítette fel a tábor mindennapjait 
Bögös József. – Igaz, hogy az idő-
járást nem tudtuk befolyásolni, 
így sokszor borult a programok 
sorrendje, de a kalandpark üze-
meltetője rugalmas volt, így lehe-
tőség szerint jobb időben mehet-
tünk oda. Ha jó volt az idő, akkor 
még a közeli Péterhalmi-erdőbe 
is kirándultunk. Összességében 
örömmel mondhatom, hogy ha 
olykor átszervezéssel is, de vala-
mennyi turnusban minden prog-
ramot meg tudtunk tartani.

A tábor alapvetően a Város-
gazda szervezésében februárban 
elindított úszásoktatás tapaszta-
lataira épült, és várakozáson fe-
lüli eredménnyel zárult.

– előzetesen arra számí-
tottunk, hogy azok a gyerekek 
jönnek táborozni, akik az úszó-
tanfolyamainkon részt vettek. A 
táborozók száma azonban nagy 
örömünkre jóval meghaladta ezt 
a 30–35 fős létszámot, több mint 
száz gyerek volt a hét turnusban.

ősszel 
Folytatódik
A tanfolyamok szeptemberben 
folytatódnak, így azok a gyere-
kek is bármikor csatlakozhat-
nak, akik épp a nyár folyamán 
kaptak kedvet ahhoz, hogy 
megtanulják a három alapvető 
úszásnemet, s a hátúszás mellett 
gyors- és mellúszásban is meg-
felelő vízbiztonságra tegyenek 
szert.

– A februári induláskor azt a 
célt tűztük ki, hogy karácsonyra 
jó volna elérni a stabil 50–55 fős 
létszámot. Ha ez sikerül, akkor 
elmondhatjuk, hogy alig egy év 
alatt olyan szintre tudtunk eljut-
ni, mint amilyenre más hasonló 
vállalkozások három-négy év 
alatt. Ugyanis számos sport-
egyesületben sem úsznak többen 
a fenti létszámnál – fogalmazott 
Bögös József.

Az esős nyár seM 
volt AkAdály 
Kalandoztak, kirándultak az úszópalánták

a nyári sikeres úszótáborok után szeptemberben folytatódnak a tanfolyamok

– Tavaly év vége felé merült fel a Város-
gazda vezetőségében, hogy átvállalja a 
fővárostól az ezen a két nagy forgalmú 
helyen felmerülő feladatokat – tájékoz-
tatott Farkas László, a műszaki és város-
üzemeltetési divízió közterületi kertésze-
ti osztályának vezetője. – Fontos, hogy a 
kerületbe érkezők első benyomása minél 
jobb legyen, és ehhez a koncepcióhoz 
szinte kínálta magát a belépési pontnak 
tekinthető Méta utcai körfogalom felújí-
tása.

először az Alacska úti körforgalom 
környezetét tették rendbe a Városgazda 
munkatársai. A külső körben lévő terü-
letre egynyári virágokat ültettek, ame-
lyeket azóta is folyamatosan locsolnak és 
ápolnak.

A Méta utcai körforgalom rendbe-
tétele nagyobb munkát igényelt, hogy a 
korábbinál esztétikusabb, rendezettebb 
látvány fogadja az arra járókat.

– Felszámoltuk a régi, selejtes növény-
állományt, és kitakarítottuk a körforgal-
mat, ami azt jelenti, hogy fellazítottuk, 
átforgattuk a felső talajréteget, kiforgat-
tuk a beton- és kőtörmeléket. Összesen 
három tonna kőhulladékot szedtünk ösz-
sze.

A területre ezt követően geotextiliából 
álló takarót helyeztek, majd erre fehér 
kőzúzalékot terítettek. 

– ezután ültettük el az egynyári és az 
évelő virágokat, majd a növényekből ki-
alakítottuk a „szívügyünk” emblémát – 
tette hozzá Farkas László.

 A felújítás során a Városgazda szak-
emberei arra is ügyeltek, hogy olyan nö-
vények, virágok díszítsék a körforgalmat, 
amelyek nem egyszerre virágoznak, hogy 
minden évszakban élő, színes legyen a te-
rület. A kerület szimbólumát, „A mi szív-
ügyünk Pestszentlőrinc-Pestszentimre” 
emblémát évelő növényekből mintázták 
meg, amelyek növekedésével a logo egyre 
jobban látható lesz. 

Ê P. a.

– A házak mögött egykor víz-
tározó volt. Jó ötven éve, hogy 
feltöltötték és rézsűfelületet ala-
kítottak ki. Az időjárási viszon-
tagságok miatt az évtizedek alatt 
a rézsű több helyen lemosódott, 
nagyon erős talajerózió alakult 
ki – tájékoztatott Kádár Tibor 
önkormányzati képviselő (ké-
pünkön).

A Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. a képviselő kezde-
ményezésére, az önkormányzat 
megbízásából bruttó 1,2 millió 
forintból újítja fel a területet.

– A Mikszáth Kálmán utca 
2/B mögötti rézsű 450 négyzet-
méteres területével kezdődtek a 

munkák – mondta a képviselő. 
– eddig kijavították a társasház 
alámosott járdáját, és földmoz-
gatást követően elbomló jutaszö-
vetet feszítettek a földterületre. 
A szövet kifeszítése után érkező 
„cunami” felért egy teszttel. A ta-
laj ugyan nem mosódott le, ennek 
ellenére a szövetbe 682 olyan éve-
lő növényt (többek között vinkát, 
japánbirst, madárbirst, árnyék-
liliomot, téli jázmint) ültettek, 
amelyeknek gyorsan terjedő apró 
gyökérzete képes a felső talajréte-
get megfogni a jutaszövet elbom-
lása után is. A növények nagy ré-
sze nemsokára kivirágzik.

Ê dia

széP is, tartós is
végéhez közelednek a mikszáth Kálmán utca 2/B sor-
ház mögötti rézsű felújításának munkálatai. A megújuló, 
megszépülő zöldfelület sokkal ellenállóbb lesz az időjá-
rási viszontagságokkal szemben, mint eddig.

MegsZÉPÜLT 
KÖRFORgALMAK
A kerület két meghatározó körforgalmát is felújították, megszépítették 
a közelmúltban a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. munkatársai. 
A méta utcai és az Alacskai úti forgalmi csomópont kertészeti gondo-
zását a városüzemeltető cég önként vállalta át a Fővárosi önkormány-
zattól.

Több mint száz gyerek tanult úszni a Városgazda nyári táboraiban Közélet

Az úszás más sPortoK Felé is UtAt nyit
az úszótanfolyam eredményessége, illetve a résztvevők egyéni fejlődése attól függ, hogy ki mennyire veszi komolyan az úszást, és milyen intenzitással vesz részt az 
oktatásban.
– aki lelkiismeretesen járt úszni, azaz havi 10-12 alkalommal eljött, az két és fél, három hónap alatt hátúszásban már nagy vízbiztonságra tett szert, és le tudta úszni 
a 100 métert – mondta bögös józsef. – a következő lépcső a gyorsúszás, majd a legnehezebb, a mellúszás következik. a három úszásnem elsajátítása végén egy 
200 méteres vizsga következik, amely után a gyerekek úgynevezett vízi jártassági igazolást kapnak arról, hogy részt vettek nálunk az úszásoktatásban. az úszástu-
dás megszerzése különösen fontos azoknak, akik más vízi sportágat szeretnének űzni a későbbiekben, legyen szó a szinkronúszástól a kajak-kenuig bármiről.
a városgazda úszótanfolyamaira folyamatosan lehet jelentkezni a kastélydombi és a Park uszoda, valamint a vilmos endre sportcentrum uszodájának pénztárában 
elérhető, illetve a www.varosgazda18.hu/uszasoktatas címen letölthető jelentkezési lap kitöltésével és a tanfolyam díjának befizetésével.
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Az idősebbek gyakran esnek ék-
szerlopás áldozatául. nem ritka, 
hogy a nyílt utcán, fényes nappal 
tépik le a nyakláncukat, fülbe-
valójukat. nyilván elsősorban a 
gyengébbik nem az elszenvedője 
ezeknek e bűncselekményeknek. 
Általában akkor éri őket táma-
dás, amikor két kezük foglalt, 
például a piacról viszik haza a 
vásároltakat. szintén gyakori, 
hogy a tömegközlekedési jármű-
vekre fel- vagy leszállás közben 
szabadítják meg ékszereiktől a 
hölgyeket. Az elkövetők jellem-
zően a fiatalabb korosztályból 
kerülnek ki. Tavaly elfogtak egy 
„specialistát”, aki görkorcsolyá-
val menekült a helyszínről, idén 
kerékpáros bűnöző tűnt fel, de 
látva a hatóság intézkedéseit, 
hamarosan odébbállt a kerület-
ből.

Mi Minden FéR el 
a zsebben?
Rendőrségi módszerekkel ezt a 
bűncselekménytípust nem lehet 
megelőzni, mindenkinek magá-
nak kell meggondolnia, mikor 
veszi fel az ékszereit, és mikor 

hagyja otthon azokat. A nyárra 
jellemző, hogy minél kevesebb 
ruhadarabot öltünk magunkra, 
s gyakorta táskát sem viszünk 
magunkkal. Ilyenkor lehető-
leg ne feltűnő helyre tegyük 
az iratainkat, a pénztárcánkat. 
Megoldás lehet az övtáska, zsú-
folt buszon, villamoson pedig 
tartsuk a kezünkben az érté-
keinket, iratainkat. Hasonlóan 
eredményes a nyakba akasztha-
tó kistáska, amelyet póló alatt 
viselhetünk. Ugyanakkor nem 
célszerű összes iratunkat egy 
helyen tartani. Ha nagyobb ösz-
szeget veszünk magunkhoz, azt 
is feltétlenül osszuk szét több 
zsebben!

besuRRanás
Kánikulában, amit csak tudunk, 
ajtót, ablakot nyitva tartunk. A 
bűnözők éjszaka járják az utcá-
kat, keresve, hova tudnak besur-
ranni. nem is gondolnánk, mi-
lyen valószínűtlenül kis helyen 
képesek bejutni a lakásba. ez a 
veszély a kertes házak lakóit fe-
nyegeti, ám nincsenek bizton-
ságban a lakótelepiek sem. Az 
első két szintig tart a betörők 
bátorsága, de akad, aki a tetőről 
ereszkedik alá.

A besurranó tolvajok rövid 
ideig tartózkodnak a lakásban. 
Általában az előszobáig mennek, 
s ott összeszedik a mobilokat, 
pénztárcákat, táskákat. Kertes 
házaknál az ablakon beugró 
bűnöző akár a nagyszobából is 
lophat. Megelőzésként használ-
junk rácsot, kivághatatlan szú-
nyoghálót. 

Ê ditzendy attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� kertészkedés és idős-
gondozás. a diákok-
nak három év alatt 50 

órás közösségi szolgálatot 
kell teljesíteniük az érettségi 
előfeltételeként.

csernai mariann   

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzat Idősekért-Fiatalokért 
Közalapítvány évente több ezer fiatalt 
mozgósítva szervez változatos iskolai és 
szabadidős programokat a kerületben. 
Az alapítvány a szociális tevékenységen 
túl az oktatáshoz kapcsolódó gyakorlati 
feladatokat is ellát, ezzel is hozzájárulva 
a diákok továbbtanulási lehetőségeihez. 
Az elmúlt tanév során több középisko-
lával kötöttek együttműködési megálla-
podást, aminek alapján a diákok az ala-
pítvány által szervezett programokkal 
is teljesíthetik az érettségihez szükséges 
50 órás közösségi szolgálatot. 

A közösségi szolgálatot minden 
diáknak teljesítenie kell, aki 2016. ja-
nuár 1-je után érettségizik, ez ugyanis 
a vizsga előfeltétele lesz. Az önkéntes 
szolgálat célja az, hogy a fiataloknak, 
a hétköznapjaikba építve, folyamato-
san hasznos elfoglaltságot jelentsen ez 
a feladat. ez bármilyen társadalmilag 
hasznos, illetve egy adott közösség ja-
vát szolgáló tevékenység lehet, például 
egészségügyi, környezetvédelmi, szoci-
ális vagy sporttal kapcsolatos. A szol-
gálatot az iskolában vagy olyan szerve-
zetnél lehet végezni, amely megfelel a 
jogszabályban foglalt feltételeknek.

– segítséget nyújtunk a kerüle-
ti diákoknak az érettségi vizsgához 
szükséges 50 órás közösségi szolgálat 
teljesítéséhez. ezt az önkéntes munkát 
a középiskolás tanulóknak három év 
alatt, a 9–11. évfolyam során kell elvé-
gezniük – mondta Diráné Huszár gert-
rúd, a közalapítvány kuratóriumának 
titkára. – A program során növényeket 
ültetnek, fásítanak, és különféle kerté-
szeti munkákat végeznek a gyerekek a 
kerületben. Részt vesznek közintézmé-
nyek udvarának parkosításában és ját-
szóterek takarításában is.

Az alapítvány kiemelt feladatának 
tekinti, hogy a fiataloknak, kisgyer-
mekeknek, családoknak szervezett 
programokon kívül a kerületi szépko-
rúaknak is tartalmas programokat, il-
letve hasznos szolgáltatásokat nyújtson. 
ezért a Borostyán szociális szolgálat-
tal összefogva augusztusban egy olyan 
programsorozatot indítottak, amelynek 
során a diákok a kötelező közösségi 
szolgálat keretében időseknek nyújt-
hatnak segítséget a ház körül. 

jó úton járnAk 
A fiAtAlok
Változatos iskolai és szabadidős programokat szerveznek

ZseBTOLVAJOK 
És BesURRAnÓK
Az idősebbek gyakran esnek ékszerlopás áldozatául 

a program során növényeket ültetnek, fásítanak és különféle kertészeti munkákat végeznek a diákok

generáCióK 
összeFogásA
A sztehlo gábor 
evangélikus óvoda, 
általános iskola és 
gimnázium tanulói leg-
utóbb kerti munkákat 
végeztek idős emberek 
kertjében, és a laká-
saik takarításában is 
szívesen segédkezetek. 
Az idősek örömmel 
fogadták a fiatalokat, 
és hálásak voltak a 
segítségéért, hiszen 
ezeket a feladatokat 
ők már nem képesek 
egyedül teljesíteni. 
diráné huszár gertrúd 
azt is elmondta, hogy 
az alapítvány és a gon-
dozási központ a jövő-
ben is azon dolgozik 
majd, hogy folyamatos 
segítséget kapjanak a 
rászorulók.

A közelmúltban sorra vettük, melyek azok a jellemzően 
nyári veszélyforrások, amelyeket gyermekeinknek fel-
tétlenül el kell kerülniük. most Potyondi istván rendőr 
alezredes, a BrFK Xviii. kerületi rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályának vezetője ad megfontolásra érde-
mes általános tanácsokat.
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Magyarország méltatlanul kevéssé ismert része 
a Viharsarok, ahová Dóka györgy pedagógus 
24 éve szervez táborokat. 

Több mint két évtizede törekszünk arra, 
hogy megmutassuk ennek a térségnek a szépsé-
geit – mondta a szervező. – számomra az a leg-
nagyobb siker, hogy egyre több olyan diák érke-
zik, akinek már a szülei is táboroztak velünk, és 
éppen az itt átélt élmények nyomán hozzák ebbe 
a táborba a gyermekeiket. 

Az idén a Kandó, a Darus, a Piros és a 
szenczi iskola tanulói nyaraltak sarkadon, 
s gyaníthatóan a legtöbben jövőre is visz-
szatérnének a táborba. A szokásos szanazugi, 
gyulai és békéscsabai kiránduláson meg a 
sok-sok fürdésen túl nem maradt el a Körös-
parti éjszakai őrség és tábortűz meg a kenu-
túra sem. A programokat lövészettel, íjászat-

tal, métázással és vízi csatával színesítették.  
– ezúttal már minden turnus részt vett éjszakai 
szekerezésen és az azt követő éjjeli erdőjáráson. 
A gyulai városerdőben az erdész segítségével 
lámpák és mobiltelefonok fénye nélkül kellett 
túrázni, miközben segítőnk az éjszakai erdő 
életével ismertette meg a diákokat. A gyerekek 
nagyon élvezték a számukra szokatlan élethely-
zetet, és ismét megerősítettek abban a hitemben, 
hogy óriási az igény bennük a természet felfede-
zésére. Ha gondosan előkészítjük a nekik szánt 
programokat, jobban élvezik azokat, mint az 
internet virtuális világát. 

A diákok nyaralásának szakmai felügyeleté-
ről Dóka györgy mellett szepesiné Kőnig Zsu-
zsanna, Hegedűs Istvánné, Dókáné Kőnig Má-
ria és Dóka emese gondoskodott. 

Ê s. n. zs.

Izgalmas hetek a Viharsarokban
 

Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is sok kerületi diák táborozott a Békés 
megyei sarkadon. A tábor népszerűségét jelzi, hogy ebben az évben három turnus-
ban négy kerületi iskolából összesen csaknem 200 gyermek töltött el egy izgalmas 
hetet a viharsarki városban. 

A tábor alapítója Hoósné Tomasovszky Mária, 
az eötvös Loránd Általános Iskola tanára. Toma 
néni – hiszen mindenki így szólítja, és még a tá-
bor is az ő becenevét viseli – 1995-ben szervez-
te meg először a diákok üdülését. Idén huszadik 
alkalommal és egyben utoljára vette kezébe az 
irányítást. A jubileumi évfordulót különleges ün-
nepséggel és egy hatalmas tortával ünnepelték a 
táborlakók.

– Mindennek eljön az ideje  – mondta Hoósné 
Tomasovszky Mária. – Mi most a TomaTábor 
befejezéséhez érkeztünk. Az eltelt évek alatt leg-
alább 1400 tanulóval ismertettünk meg különféle 
kézműves technikákat, fejlesztettük a táborozó 
diákok kreativitását, és elősegítettük alkotói at-
titűdjük kialakulását. Így elmondhatjuk, hogy 
az eredetileg kitűzött céljaink megvalósultak, 
sőt a diákok közül többen művészeti szakkö-

zépiskolában folytatták a tanulmányaikat. A tá-
bor titka az elkötelezett csapatban és a tervsze-
rű építkezésben rejlett. A táborozások keretét 
különféle csapatépítő programok adták, például 
a bátorságpróba, a tábortűz vagy a bográcso-
zás. A szervezők kiemelt figyelmet fordítottak 
emellett a kézműves technikák tanítására is. 
– A tábori élet- és munkaforma értéktöbbletet 
teremt, ami a napi gyakorlatban hasznosítható 
– mesélte a táborvezető. – Az alkotói problémák 
mindig a valóság mélyebb megismerésére ösztö-
nöznek, ilyen módon fejlődik a problémafeltáró, 
-elemző és -megoldó képesség, a módszeres mun-
ka örömének átérzése. Így a diákok a tábor során 
nemcsak az alkotás örömét élhették át, hanem a 
mindennapokban hasznosítható tapasztalatokat 
is szereztek. 

Ê csernai mariann

Az elképzelt 
paradicsom
édenkert címmel nyílt kiállítás a Kon-
dor Béla Közösségi házban. A tárlaton 
a helyi képzőművészeti kör tagjainak 
szemén keresztül ismerhetjük meg a 
természet csodáit és a sorsdöntő csá-
bítást.

A Kondor Béla Közösségi Ház Felnőtt Kép-
zőművész Köre csaknem három évtizede, az 
intézmény megalakulásával szinte egy időben 
kezdte meg működését. ez idő alatt több mint 
negyven művészet iránt érdeklődő felnőtt for-
dult meg a csoportban és próbálta ki magát, hol 
szakérő segítséggel, hol önképző jelleggel a rajz, 
a festészet és a tűzzománc világában.

A művészeti kör legújabb, 24 alkotó közre-
működésével létrejött Édenkert című tárlata 
augusztus 12-én nyitotta meg kapuit a Kondor-
ban. A bemutatott alkotások különféle szem-
szögekből járják körbe az édenkert fogalmát, 
egyszerre jelenítik meg az emberiség történeté-
nek kiindulópontját és az elbukást, a boldogság 
utáni vágyat, a reménykedést és egy elképzelt 
tökéletes világot.

A rendezvényen Császár Bíró Lilla, az intéz-
mény vezetője köszöntötte a vendégeket. A kiál-
lítást Kassai Károly művésztanár nyitotta meg, 
aki minden művészt egyenként mutatott be, és 
hosszan méltatta munkásságukat. szót ejtett az 
alkotók stílusáról, az alkalmazott technikákról 
és a kiemelkedő művekről is. Az esemény han-
gulatát Draskóczy Zoltán gitárművész játéka 
emelte. A tárlat szeptember 1-jéig tekinthető 
meg.

Ê cs. m.

Felhívás
A megújuló tf elsőrendű feladatá-
nak tekinti, hogy a népegészség ügyét 
szolgálja, javítsa a hazai állapotokat. 
egy sikeres próbaév után a „sport és 
életmód” területén kibővítjük tevé-
kenységünket a főváros 23 kerületé-
ben az 50 év felettiek számára.
A szeptemberben induló tervezett 
programunk a következő: 

– minden hétfőn 17 órakor országos 
hírű előadókkal ismeretterjesztő 
előadás (tf, 1123. Alkotás u. 44.) 

– mozgáslehetőség szabadtéri foglalko-
zás (normafa, Margitsziget)

– mozgáslehetőség termi foglalkozás 
(bp. v. bécsi u.1.)

– uszodai foglalkozás hétvégén (terve-
zet) (tf, uszoda)

– egyetemi előadások meghallgatása 
“túl a csúcson” témakörben (ameny-
nyiben törvények lehetővé teszik) 
– tudományos kutatásban részvétel

A programokon való részvétel térí-
tésmentes. Az érdeklődők a követke-
ző email címen tudnak regisztrálni: 
seniorsportakademia@gmail.com
hajrá egészséges Magyarország!

Papírra 
rajzolt szó
Aprólékos, finom vonalak, letisztult 
színek, egyéni technika. rózsavölgyiné 
tomonyák gitta Pro Urbe-díjas művész 
elmúlt három évének munkáját össze-
foglaló kiállítást láthattunk augusztus 
első felében  a városháza galériában.

Kétségkívül sokat elmond egy művészről az, ha 
a nyár közepén alig lehet elférni a galériában 
kiállításának megnyitóján, annak ellenére, hogy 
ekkor maguk az alkotások még nem láthatók. 
Rózsavölgyiné Tomonyák gitta művésztanár 
képeiből augusztus 4-én népes vendégsereg 
előtt nyílt meg a naptükör – Holdtükör című 
kiállítás a Városháza galériában.

A vendégeket Csomó Tamás alpolgármester 
köszöntötte, majd Feledy Balázs művészeti író 
megnyitotta a kiállítást, részletesen beszélve a 
kimagasló tanári és művészi pálya összefonódá-
sáról Rózsavölgyiné Tomonyák gitta életében. 
A megnyitót a művész tanítványainak gitárjáté-
ka színesítette, valamint Jakos Kata több verse is 
elhangzott. nem véletlenül, ugyanis a kiállított 
képek mindegyike alatt egy-egy vers is olvasha-
tó volt a kerületünkben élő költőtől.

A két alkotó, Rózsavölgyiné Tomonyák gitta 
és Jakos Kata kölcsönösen merített inspirációt 
egymás műveiből. Így, habár az alkotások ön-
magukban is megállnák a helyüket, ezúttal egy-
mást erősítve jelenítették meg a képekben rejlő 
költőiséget és a szavak mögötti világot. A képek 
kifejezték azt a lélekemelő érzést, amit egy vers 
nyújt, és a versek a képekre hangoltak. A kiál-
lítást augusztus 15-ig lehetett megtekinteni a 
Városháza galériában.

Ê cs. m.

Állami 
kitüntetés 
Balogh elekné, a vörösmarty mihály 
ének-zenei nyelvi általános iskola és 
gimnázium igazgatóhelyettese au-
gusztus 20. alkalmából, az oktatásban 
kifejtett kimagasló tevékenysége elis-
meréseként, a magyar Arany érdemke-
reszt polgári tagozat kitüntetésben ré-
szesült. A díjat Balog zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere adta át.

A kitüntetést a kultúra, a tudomány, a művészet 
területén példamutató eredményt elérő ember 
kaphatja. Az elismerés fokozatát (arany, ezüst, 
bronz) a miniszterelnök terjeszti elő. Döntése-
kor – a törvény értelmében – figyelembe kell 
vennie a kitüntetett közéleti szereplését, élet-
korát, illetve esetleges korábbi díjait. Arany 
Érdemkeresztből évente legfeljebb 200 adomá-
nyozható.

2011-ig az Érdemkereszt elődje, az Érdem-
rend volt a legmagasabb állami elismerés, az-
óta a szent István-díj. A Magyar Köztársasági 
Érdemrendet és Érdemérmet 1946-ban alapí-
tották, de három esztendővel később az elnöki 
Tanács rendeletben megszüntette. A rendszer-
változás után törvényesítették újra.

Az utolsó Toma Tábor
Jubileumi évfordulót ünnepelt augusztus 5-én a tomatábor. Az eötvös iskola 
idén 20. alkalommal szervezett életmód- és alkotótábort verőcén, a Csattogó-
völgyben. 
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12 PRogRAmAjánló Már javában készülnek az idei Lakatos-napokra

újrA itt A 
lecsófőző- 
fesztivál!
idén is megrendezik a lakatos-lakótelepen élők kö-
zösségi napját, a lakatos-napot, augusztus 31-én, 
vasárnap 10 órától, az úgynevezett görögdombnál.

Az önkormányzat célja – más, immár hagyományos kerületi ren-
dezvényekhez hasonlóan – a társadalmi kohézió erősítése. Az 
esemény fővédnöke Ughy Attila polgármester, védnöke Kucsák 
László alpolgármester, országgyűlési képviselő.

ezúttal is színes és változatos programok lesznek. A megnyi-
tót követően 12 óráig gyermekműsorokkal várják az érdeklődő-
ket, majd 12.10-kor a XVIII. kerületi görög nemzetiségi Önkor-
mányzat csoportja ad zenés-táncos folklórműsort, ezt követően 
13 órakor Kadlott Karcsi, a lakodalmas műfaj királya érkezik.

Az idei Lakatos-nap sztárvendége Solti János, aki 14.30-kor 
lép fel. őt 15 órakor a Bubik István Művészeti Iskola növendékei 
követik, majd 16 és 18 óra között Tóth Margit szórakoztatja a kö-
zönséget vegyes egyveleggel. 

Az eseményen különféle vetélkedők is lesznek – például kör-
nyezetvédelmi  –, amelyek eredményét 14 órakor hirdetik ki.

A már hagyományos és közkedvelt lecsófőző versenyre 
Csörnyei Ferencnénél lehet jelentkezni a 06-30-459-5049-es tele-
fonszámon, akitől bővebb információ is kérhető a programokról.

egy jó hír: a nap folyamán ingyenes vérnyomás- és koleszte-
rinszint-mérés is lesz, és egy kevésbé jó: rossz idő esetén a rendez-
vény elmarad.

A Lakatos-nap megszervezését az önkormányzat által a civil 
szervezetek számára kiírt pályázat és a sárkány Center támoga-
tása segítette.

Mindenkit 
várnAk A 
hAvAnnA-
nApokrA
A korábbi évek rendezvényeihez hasonlóan idén is 
számos kulturális és sportprogramon vehetnek részt 
az érdeklődők a Xvi. havanna lakótelepi napokon 
szeptember 21. és 28. között. 

A program immár hagyományosan a kerületi pingpongverseny-
nyel kezdődik. A vasárnapi nyitónapon fél 11-kor megemlékezést 
tart somogyi László mellszobránál a szent László Plébánia, 3 óra-
kor pedig Zsolnai Mihály fafaragó művész kiállítását nyitja meg 
Jankovics Marcell rajzfilmrendező, kultúrtörténész.

A Kondor Béla Közösségi Házban hétfőn nyílik a Lélektükör 
Alkotóműhely kiállítása, szerdán véradás, csütörtökön pedig 
egészségnap lesz. A szervezők gondoltak a dixieland kedvelőire 
is: kedden 5 órától a Brass on Brass Dixieland Band játszik a mű-
velődési házban.

szombaton a XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 
művészeti csoportjai adnak műsort, 5 órakor Pál Dénes, a The 
Voice tehetségkutató verseny győztese lép színpadra. Vasárnap a 
bográcsételek főzőversenye mellett a közösségi házban működő 
tánccsoportok, harcművészeti egyesületek és amatőr színjátszó 
csoportok tartanak bemutatót. Máté Péter- és Cserháti Zsuzsa-
emlékkoncertet tart 4 órakor a Főnix zenekar, fél 7-kor Király 
Linda és Király Viktor ad közös koncertet, majd fél 10-kor a tűzi-
játékkal zárul a rendezvénysorozat.

indul Az őszi 
futószezon
A Budapest Airport idén is megrendezi runway run 
elnevezésű különleges futóversenyét a repülőtéri 
betonon.

A meghívásos rendezvény célja az, hogy forrásokat találjanak a 
rászoruló gyermekeket, fiatalokat támogató jótékonysági intéz-
mények számára, ezért nevezési díjat szednek. A befolyó összeg-
ből 2014-ben a nemzetközi gyermekmentő szolgálat Magyar 
egyesület sportprogramját támogatják.

A verseny időpontja: szeptember 6. szombat, 11.00 óra
A rajt helye: a repülőtér 1. futópályája
Táv: 12 km egyéniben vagy 6 + 6 páros váltóban
nevezési díj: 75 euró az egyéni és 50 euró a váltó tagjainak
A versenyre nevezni augusztus 20-ig lehet ezen a linken: 

Register here: till 20th of August 2014: >>

hirdetés

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

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

, mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás 
jogosítvány.

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

HIDEGBURKOLÓ

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.

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

VÍZ-, GÁZ-,

Csatornázási munkálatokhoz keresünk víz-, gáz-
munkavállalókat.

munkavégzés, megbízhatóság és a kiváló csapatmunka.

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

USZODAMESTER 

U ünk.
Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó 

képesség alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Uszodamester”!

USZODAGÉPÉSZ

Uszodai gépészeti berendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására, valamint a kapcsolódó 

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

ÚSZÁSOKTATÓ

Pedagógus végzett keresünk, gyermekek oktatására. 
Végzettségeket igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és 

precíz munkavégzés alapfeltétel.

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

N , a
- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó 

(GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

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

VARRODAI MUNKATÁRS

tapasztalat alapfeltétel.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n otthoni  PénzKereset! TEAFŰ ÉS EGYEBEK CSOMAGOLÁSA  06-90-603-607 

(http://mediafonebt-hu82.webnode.hu  635 Ft/perc, 06-209104517, 06-12228397)

n teleKhAtáron BelÜli SZENNYVÍZCSATORNA BEKÖTÉST VÁLLALJUK! Ács – 
Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését, külső-belső 
szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–Betonozást, Festést-
Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét bármely napján. 20% - 
kedvezménnyel!  Tel: 06-20-396-06-93 

n faKivágás Kertrendezés! KertéPítés, teleKtisztítás, 
fűvesítés, gyePszőnyegezés, sövénynyírás. minden ami Kert, 
valamint laKóHázaK és KiseBB- nagyoBB családi HázaK festését 
szigetelését vállalunK. tel.: 06-20-417-9369

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

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

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

n Kaiser  viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok 
és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés 
tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

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

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

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

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

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

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

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

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

régiség/mŰtárgy

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

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

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

 KirándUlás
n Xviii.ker. szentlőrinci ltp. nyugdíjas Klub 2014 szeptember 13-án  

(szombaton) egy napos kirándulást szervez Bp. – Kecskemét – Szeged – Szabadka (Szerbia) 
útvonalon. Szeretettel várunk minden kedves nyugdíjas társunkat.. Érdeklődni lehet: Hidasi 
Oszkárnénál 291-6803. sz. telefonon.

n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja a következő autóbuszos kirándulást 
szervezi! 2014 szeptember 20.-án Kaposvár és Dombóvár városokba! Bővebb tájékoztatást 
telefonon Horváth Lászlóné 294-5993, Harmati Istvánné 290-3607 és Tarjányi Ferenc 290-
1544. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Városgazda
  arróműhely

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

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

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

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
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SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

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

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

Iskola kezdési szemüveg és kontaktlencse kipróbálási 
AKCIÓ diákoknak, pedagógusoknak,óvónőknek!
(a részletekről érdeklődjön üzletünkben!!)
Igazolvány kép készítést vállalunk!
Hagyományos és digitális fénykép kidolgoztatás 
Az egészséges szemekért!

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
NYITÁSI AKCIÓ

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállaljuk.

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

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

ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON 
AZ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN, VAGY 
KERESSEN MINKET FOGADÓIDŐBEN!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése társaságunk pénztárában

10%

HIrdEssEn
lApunkBAn!

Hirdetésfelvétel 
telefonon: +36 30/954-2025;  

e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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14 A Bókay-kertben a héten zárja kapuját az önkormányzat nyári napközis táboraKUltÚRA

� végéhez közeledik a 
vakáció. a bókay-
kertben a héten 

zárja kapuját az önkor-
mányzat nyári napközis 
tábora, ahol több ezer 
gyerek töltötte tartalmas 
szórakozással a nyarat. 

ditzendy attila arisztid 

Az idén is roppant népszerűek 
voltak az önkormányzat Bókay-
kerti táborai a diákok és szüleik 
körében. A táborokat felváltva 
vezette székely edit és Kuba gá-
bor. 

– Évről évre növekszik a tá-
borozók létszáma – kezdi az 
összefoglalót székely edit, aki 
négy héten át irányította a tábor 
életét.

– Érdekes, de mindig az én 
öt hetemben érjük el a csúcsot 
– tréfálkozik Kuba gábor. – Át-
lagosan százzal többen jönnek, 
mint az utánam következő idő-
szakban.

– Idén hatalmas ugrás volt: 
gábornál a csúcs 650, nálam 
480 gyerek.

– Öt évvel ezelőtt ilyenkor 
körülbelül kétszázan voltak, 
most pedig… – néz gábor edit-
re, aki előtt ott az összesítő lis-
ta.

– 360 fő – olvassa a papírról.
e jelentős létszámban meg-

találhatók azok a rászoruló diá-
kok is, akikről az önkormányzat 
teljes egészében gondoskodott: 
szüleiknek jelképes összeget, 
mindössze napi száz forintot 
kellett fizetniük a táborozásért.

a balaton 
a RiviéRa
Ugyancsak szép számmal akad-
tak olyanok, akik majdnem az 
egész, sőt az egész vakációt a 
Bókay-kertben töltötték. 

– A rászoruló, illetve a teljes 
nyarat itt töltő gyerekek közül 
harmincan mehetnek el az itte-
ni zárást követően úgynevezett 
jutalomtáborba – magyarázza 
edit.

Az önkormányzat a kerü-
let balatonakali diáktáborával 
igyekszik segíteni azoknak a 
családoknak, amelyek nem tud-

ják megfizetni, hogy gyermekük 
nyaralni utazzon. 

– Ma is elevenen élnek ben-
nem gyermekkorom táborozási 
élményei. e táboroknak kö-
szönhetem, hogy csobbanhat-
tam a Balatonban, bejárhattam 
az ország szebbnél szebb tájait. 
emlékszem, táborvezetőnk, a 
szigorú tekintetű, de örökifjú 
Tóni bácsi, nagy sapkagyűjtő 
lévén, minden egyes táborozás 
során újabb darabbal bővíthette 
a gyűjteményét. Ám ami ennél 
is fontosabb: az ilyen kirándu-

lásokon kötődtek azok az igaz 
barátságok, amelyek kiállták 
az idő próbáját. ezért tekintem 
személyesen fontosnak, hogy a 
jelen fiataljai számára is tudjunk 
hasonló élményeket nyújtani – 
idézi fel emlékeit Kucsák László 
alpolgármester.

sokszínű 
szakRajok
A szakrajok közül évek óta a 
kézműves és a fociraj a legnép-
szerűbb. Meglepő sikert aratott 
az idén induló mazsorettcsoport. 
Ugyancsak váratlan népszerű-
séget szerzett a Lőrinc 2000 se 
triatlonosainak támogatásával 
megszervezett lövészet, amely-
hez kiváló helyszínül szolgált a 
közelmúltban átadott bunker. 
A komoly érdeklődést bizonyít-
ja a mazsorettraj kiemelkedően 
magas, 60 fős és a lövészet 20 fős 
létszáma.

– Mióta világ a világ, úszó 
szakraj mindig volt. Természe-
tesen most is, kezdő és haladó 
csoport egyaránt. Régebben 
annyian jelentkeztek, hogy négy, 
sőt öt rajba osztottuk szét a gye-
rekeket, idén egy kezdő és egy 
haladó csoport maradt – mond-
ja székely edit.

Maradva a sportnál, a 
triatlonosok gondoltak a bringá-
zás megszállottjaira is, akiknek 
naponta kilenctől ebédig teke-
réssel gazdagították a délelőtt-
jüket.

jaj, úgy élvezeM 
én a stRandot
Panasz egyedül az időjárást illet-
te. nyilván minden gyerek ked-
vence a strand, sajnos azonban 
a gyakori esőzések több turnus-
nak elmosták a fürdőzését.

– Ha leszakadt az ég, behú-
zódtunk „termeinkbe”, még az 
ebédlőt és a „tükrös termet” is 
elfoglaltuk. Ilyenkor előkerültek 
a társasjátékok és a kézműves 
foglalkozások alapanyagai. Per-
sze a gyerekek folyton sandítot-
tak kifelé, mikor áll már el végre 
az eső – idézi fel edit.

szerencsére az internet ve-
szélyeire figyelmeztető előadás 
is egy borús napra esett, így 
hasznosan teltek a komor időjá-
rású órák.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

víz, jó levegő, 
nApfény
Gyerekbarát táborok a Bókay-kertben

a titokzatos tűzoltóautókat kíváncsian fedezték fel a tábor diákjai

A XVIII. kerületi önkormányzat által fenntartott 
Csibész Családvédelmi Központ szervezésében 
három éve működik sikerrel egy különleges mű-
vészeti program. A csoportos foglalkozás nagyobb 
óvodás és kisiskolás gyermekeknek nyújt olyan 
komplex művészeti nevelést, amely a zene-, a tánc- 
és a drámapedagógia eszközeivel pozitívan hat a 
személyiség fejlődésére. 

– A Csibész Családvédelmi Központ munka-

társainak legfontosabb célja a jóllét és a fejlődés 
lehetőségének biztosítása  minden gyermek szá-
mára. ennek érdekében, többéves szakmai tapasz-
talat alapján, létrehoztunk egy komplex, sajátos és 
eklektikus módszert, amely a tapasztalati tanulás-
ra támaszkodva művészeti eszközökkel segíti elő 
a gyermekek nevelését – tájékoztatott Pappné gál 
Beatrix szociálpedagógus, kerületi családgondo-
zó, a művészeti csoport vezetője. – Kollégámmal, 

Renkecz Kálmán szociál- és drámapedagógussal 
olyan módszert dolgoztunk ki, amely a képzeletet 
segítő és fejlesztő erőre épít, és rengeteg célzottan 
kiválasztott játékkal járul hozzá a gyermekek sze-
mélyiségének formálódásához.

A másfél órás foglalkozás minden alkalommal 
különböző fejlesztőjátékokkal kezdődik. ezt a 
mozgásfejlesztő feladatok követik, amelyek során 
a klasszikus balett és a néptánc elemeit használ-
ják fel a motorikus képességek és a testtartás ja-
vítására. A foglalkozások harmadik része a zenei 
nevelésről szól. ekkor a gyermekek megismerked-
hetnek a különféle zenei stílusokkal, elsősorban a 
komolyzene világával.

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy a zenére 
festés, rajzolás mint zeneterápiás elem segít abban, 
hogy a zárkózottabb és szorongóbb gyermekek is 
kifejezzék önmagukat. A ritmusgyakorlatok pedig 
fejlesztik a gyerekek figyelmét és koncentrálóké-
pességét –  mondta Pappné gál Beatrix.

Az órák végén egy zenével és tánccal tarkított 
történet vagy mese előadását tanulják meg a gye-
rekek. A tanév közbeni vagy a tanévzáró fellépé-
sek során ezeket a produkciókat mutatják be, és 
ilyenkor egyéni szereplésre is lehetőséget kapnak 
a gyerekek a nagyközönség előtt.

Ê csernai mariann

 A mŰvészet mindenKié
A csoportfoglalkozásokat a tanév 
folyamán minden kedden 16.15-től 
tartják a Kondor Béla Közösségi 
házban. A program a Xviii. kerületi 
gyermekek számára ingyenes, tehát 
a nehezebb anyagi körülmények 
között élő családok is élhetnek 
a lehetőséggel. A szeptembertől 
júniusig tartó órákra a továbbiakban 
is folyamatosan várják a kis 
művészeket.

gyeRmeKi 
tUdásszomj
Alig egy éve tanultak meg írni és ol-
vasni, lelkesedésükkel máris lenyű-
gözték a felnőtteket. A vajk-sziget 
általános iskola másodikosai reme-
keltek a helytörténeti vetélkedőn.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténe-
ti gyűjtemény a 2013–2014-es tanévben a 20 
kerületi nevezetes személy portréját bemutató 
Párhuzamos életrajzok című kiállításból ren-
dezett helytörténeti vetélkedőt. ezen a Vajk-
sziget Általános Iskola 2. b osztálya szerepelt 
a legjobban. Bár a versenyen indulók közül 
csak iskolánként választották ki a legügyesebb 
osztályokat, a másodikosok kiemelkedtek a 72 
részt vevő osztály közül.

Kovács Márta osztályfőnök elmondta, elő-
ször indult vetélkedőn a gyerekekkel, hiszen 
tavaly még a ceruza is bizonytalanul állt a ke-
zükben.

– Korábban csak csorgott a nyálunk a 
könyvek után – fogalmazott tréfásan az egyik 
kisfiú a tudásvágyukról, aki szívesen mesélt 
a versenyről is. – Úgy volt, hogy az aulában 
nagy táblákat állítottak ki, amiken híres em-
berekről olvashattunk. Megtudhattuk, hogy 
mit dolgoztak és csináltak a kerületben. eze-
ket az információkat kellett összegyűjtenünk, 
és ezek segítségével tudtuk megoldani a fel-
adatlapokat. 

A Vajk-sziget iskola elismerésben része-
sült másodikos tanulói: Biró Lili, Czerovszki 
Dominik, Dömötör István Vajk, Fehér Boróka 
Mária, Fetter Fanni Krisztina, Forgách eve-
lin, Jakus noel, Kiss Mátyás, Lichtenberger 
Daniella, nagy Hunor Atilla, nagy István gyu-
la, nagy-Tromler emma, németh Dominik, 
Ónodi norbert, Ökrös Zsuzsanna Margaréta, 
szabó Csongor Olivér, szili natasa, Tóth At-
tila Álmos, Udvari Dorina, Urbanovics nóra 
Diána, Xiao yu, Zsin Zsombor.

Ê csernai 

A BóKAyn KívÜl
a kerítés nem szabott határt a napközis tábornak. lássunk néhány utazós progra-
mot, a teljesség igénye nélkül. a sárkánycenter játszóház mellett az M5 gyerekcen-
ter is az állandó célpontok közé került, s nem maradhatott el idén sem a sétahajózás 
a Hófehérkével, fel egészen a Hajógyári-sziget csúszdaparkjáig. az önkormányzat 
buszával könnyen eljuthattak a táborozók az abonyi állatkertbe vagy a jászberé-
nyi jász Múzeumba is. nem szenvedtek hiányt túrákban sem: kirándultak a budai 
hegyekbe, sőt a Pilisbe is. az egyik legmaradandóbb élmény bizonnyal az Mtv-ben 
tett látogatás volt, amikor a gyerekek próbára tehették az ügyességüket a hírolvasó 
stúdióban. a vállalkozó kedvűek örömére pedig az Mtk vízitelepén sárkányhajózhat-
tak is.

szorongó gyerekek, magatartási problémák, traumák. egyedülálló művészeti cso-
portfoglalkozásokon vehetnek részt a hétköznapi és tanulási nehézségekkel küzdő 
gyerekek a Kondor Béla Közösségi házban.

eRőT ADÓ gyeRMeKMOsOLy
Művészetterápia az önfeledt boldogságért
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15egyHázA szentendrei ferencesektől az esztergomi papnevelőn át a Barcika térig

„Az elmúlt hónapokban is sűrű volt a prog-
ramja az erdélyi mintára épült unitárius 
templomunknak. A gondnok, a presbite-
rek és jómagam nagy örömmel készültünk 
a pünkösdi ünnepszentelésre, a szentlélek 
kiáradásának megélésére – emlékezett visz-

sza szent-Iványi Ilona. – Hiszem, vallom: 
egy az Isten, énekeltük június 15-én, amikor 
bizonyságot tettek az unitárius fiatalok a hi-
tükről konfirmációs szertartás keretében. A 
templomot a szülők és a gyülekezeti nőszö-
vetség tagjai ünnepi díszbe öltöztették, az is-

tentisztelet után pedig szeretetvendégség volt 
a gyülekezeti termünkben.”

„Él a gyülekezet, amire jó példa, hogy 
megszaporodtak a keresztelői és az esketé-
si szertartások. A nyár elején szinte minden 
szombat–vasárnap volt keresztelő vagy es-
küvő. A gyülekezet nőszövetsége, együttmű-
ködve az erdélyi unitárius nőszövetséggel, 
programsorozatot szervezett a családi élet 
keresztény megközelítésére. Hasznos, értékes 
kezdeményezés volt ez, lélekhez vivő gondo-
latokat hallhattunk. elsőként Lakatos Csilla 
lelkész-pszichológus tartott előadást Vallásos 
nevelés a családban címmel. A második ösz-
szejövetelen dr. Balogh Márton biológus és a 
felesége beszélt arról, hogy Isten ereje fűben-
fában is jelen van, ráirányítva a figyelmet 
arra, hogy miként éljünk és táplálkozzunk 
egészségesen.

Fontos és örömteli, hogy giba Ferenc 
gondnok folyamatosan szervezi a hívek 
csapatát, amely rendszeresen gondozza a 
templomkertet. Füvet nyírnak, megmetszik 
a bokrokat. A szép kert látványa, reméljük, 
megörvendezteti a lakótelepen élőket is.”

 molnár János emléKére
Az örömteli hírek mellett volt 
szomorú, az élet múlandóságára 
figyelmeztető is, tudtuk meg a 
gyülekezet vezetőjétől.
„A gyülekezet szomorú szívvel 
kísérte utolsó útjára molnár 
János örökös tiszteletbeli 
gondnokot, akit 86 éves korában, 
június 20-án szólított magához a 
mindenható. molnár János erdélyi, 
székely szüleivel közvetlenül a 
megszületése után, 1928-ban 
került a hajdani lőrinci állami 
telepre. A családja részt vett az 
unitárius templom megépítésében. 
áldozatos munkájával, hitével, 
isten és az ember szeretetével 
mindannyiunknak példát adott. 
emléke örökké köztünk marad.”

Assisi másiK 
szentje: KláRA
Barabás atyáról szóló írásunkban szó esett Assisi 
szent Ferencről, szent Klára kortársáról és pél-
daképéről. Ferencet és Klárát egymáshoz közeli 
időben avatták szentté. szent Klárának augusztus 
11-én volt a neve napja.

Képzeljünk el a mai világban egy dúsgazdag családból szár-
mazó lányt, aki olyan hatalmasság házassági ajánlatát utasítja 
vissza, mint amilyen napjainkban, mondjuk, egy multimillio-
mos… ehelyett levágatja hosszú haját, az éhezést és a szegény-
séget vállalva Krisztusnak adja fiatal életét, a tisztaságát, a vá-
gyait – mindenét. Ma szenzációs hírként közölnék a lapok…

szent Klára 1193-ban, más források szerint 1194-ben szü-
letett Assisiben. Az ifjú Klára 1210-ben hallotta prédikálni 
Ferencet a dóm mellett. szavai, amelyekkel a megfeszített 
Krisztus követéséről beszélt, megindították Klárát. Ferenchez 
fordult tanácsért, mit kell tennie. Ferenc azt tanácsolta, hogy 
virágvasárnap ünnepi öltözékben menjen el a szentmisére. A 
püspök, akit értesítettek Klára tervéről, megszentelt pálmaágat 
adott Klárának, jelezve: hozzájárul kolostorba vonulásához. ő 
tudta, hogy a családja ellenezni fogja, ezért megszökött. Ma-
gára öltötte a bűnbánók szürke ruháját, de a rokonok vissza 
akarták őt vinni a városba. Klára ekkor az egyik kezével meg-
ragadta az oltárterítőt – menedékjogot kérve ezzel a templom-
tól –, a másikkal pedig lekapta a fejéről a kendőt, hogy lát-
hassák kopaszra nyírt fejét. Így megtudták, hogy a szándéka 
visszavonhatatlan.

Hogy elkerülje a további zaklatást, Klára a san Angelo-
kolostorba menekült, ahova húga, Ágnes is követte. Ferenc 
úgy határozott, hogy az Assisi melletti san Damiano-kápolna 
mellett telepíti le őket, itt alakult meg a ferences apácák – a 
klarisszák – első kolostora, amelynek haláláig Klára volt a lel-
ki anyja. Miután 1244-ben ágyban fekvő beteg lett, IV. Ince 
pápa két alkalommal is felkereste őt, ami nagy megtiszteltetés 
volt. Amikor Klára 1253. augusztus 11-én meghalt, a pápa a 
bíborosaival együtt elment a temetésére.

1255. augusztus 15-én avatták szentté. Ünnepét azonnal 
felvették a római naptárba, augusztus 12. napjára. (1969 óta 
ünnepeljük augusztus 11-én.)
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�új plébánosa van 
augusztus 1-jétől 
a barcika téri 

Csákyligeti szent józsef 
Plébániának. a temp-
lom első emberét bara-
bás bencének hívják, s 
esztergomból érkezett a 
kerületünkbe. 
 

– Dr. Erdő Péter bíboros nem-
régiben kiadott közleményében 
többek között ez olvasható: „Au-
gusztus 1-jei hatállyal Barabás 
Bence káplánt felmentettem az 
esztergom-belvárosi Szent Péter 
és Pál Plébánián betöltött káp-
láni tisztségéből, és kineveztem 
a Budapest-Pestszentlőrinc-
Csákyligeti Szent József Plébánia 
kormányzójává.” Bizonyára már 
korábban tudott erről, készült is 
a lelkében, de milyen érzés volt 
látni a megerősítést, olvasni a hi-
vatalos szót?

– Olyan, amilyet csak egyszer 
él át az ember. Mert a papi pá-
lyám során lehetek még másutt 
is, más feladatkörrel megbízva, 
de ez volt az első alkalom, hogy 
erdő Péter bíboros úr plébánossá 
nevezett ki. Felemelő, megtiszte-
lő, felelősséggel teli, de leginkább 
az maradt meg, s van most is a 
lelkemben, hogy az irántam való 
bizalom alapján kaptam meg a 
szolgálat lehetőségét.

szentendRei 
évek
– Fiatal atyaként kezdi meg itt a 
szolgálatát. Elnézve azonban az 
iskoláit és a papi életútját, min-
dig is közel volt a Jóistenhez.

– Már a születésem óta, mert 
hívő katolikus családban nőt-
tem fel, s a templomba járás, a 
szentmisehallgatás végigkísérte 
az életemet. Mivel arrafelé lak-
tunk, gyerekfejjel a rómaifürdői 
plébániatemplomba jártam va-
sárnaponként. Az általános is-
kola után pedig a szentendrei 
Ferences gimnáziumban foly-
tattam a tanulmányaimat.

– Személyes tapasztalat alap-
ján mondhatom, hogy ott nem 
lehetett nem a Jóisten felé fordul-
ni. Szent Ferenc mindenkit ma-
gával ragadott…

– engem is, mert olyan nyuga-
lom és béke vette körül az ott éve-
ket eltöltő tanulókat, hogy máris 
Isten tenyerén érezhették magukat.

– Az ön életében is a Szent-
endrén eltöltött évek hozták meg 
a fordulatot, az elköteleződést?

– Akkor is úgy éreztem, s ma 
is így emlékezem vissza erre. 
Ami az elköteleződést, a papi 
hivatás felé fordulást illeti, ott, 
a „franciskánusi” falak között 
éreztem meg a hívást.

– Tudom, nem foglalható sza-
vakba, de milyen volt?

– nincs, nem is lehet válasz 
erre… Ha mégis közérthetően 
akarok valamit megfogalmazni 
erről, olyan, mintha az ember 
mindig azt érezné, hogy fel kell 
hívnia valakit, el kell mennie, 
el kell jutnia valakihez, mert az 
várja, dolga van vele…

– Meg lehet ezt hallani?
– nyugalom és csend kell 

hozzá.

lélekig éRt
– Meghallotta, s ezáltal Szent-
endréről egyenes volt az útja 
a másik Duna-parti városba, 
Esztergomba…

– Az ottani érseki papneve-
lő intézetbe jártam öt éven át, 
hogy annak végeztével pappá 
szenteljenek.

– Lélekig ért a hívás, s kö-

vetkezhettek a „munkás” hét-
köznapok. Hol szolgált koráb-
ban?

– első kápláni szolgálati 
helyem Máriaremetén volt, 
onnan Budapestre kerültem, 
hogy azután visszatérhessek 
oda, ahonnan elindultam. esz-
tergomban szolgáltam, majd a 
bíboros úr kinevezett ki ennek 
a plébániának az élére.

tÖbb szentMise
– Az utolsó plébános Udvarnoky 
László volt itt, az utóbbi években 
pedig Benke István atya szol-
gált a plébánián, úgynevezett 
oldallagos atyaként. Nem meg-
bántva az így is az erején felül 
teljesítő Benke atyát, természete-
sen nem juthatott annyi figyelem 
a Barcika térre, mint amennyi 
megillette volna ezt a szép temp-
lomot és persze az itt élő híveket. 
Például csupán heti egyetlen 
szentmise volt. Ez is megszab-
hatja szolgálata első időszakát.

– A hívekkel közösen kell 
közösségi életet teremtenünk, 
megfogalmazni a céljainkat és 
naponta tenni is értük. Volt hit-
oktatás hitoktatóval, ezt folytat-
nunk kell az én munkám fontos 
részeként. Az eddigi heti egy 
szentmiséhez képest kedden-
ként és csütörtökönként este fél 
héttől, szombat délelőttönként 
pedig tíztől lesz mise a megszo-
kott vasárnapi tíz óráson túl.

jelkéPek
– A beiktatási szentmiséjén 
Benke atyától megkapta a temp-
lom kulcsát és a Bibliát. Attól 
kezdve ön az első ember a plé-
bánián, papi hivatása során elő-
ször. A szentendrei hívás akár e 
két szép jelképben is testet ölthe-
tett…

– Bizonyára, ám számomra 
a Jóisten köztünk léte, az itt élő 
keresztény lelkületű hívek, va-
lamint ennek a templomnak a 
még jobbá, szebbé tétele jelenti 
az igazi szolgálatot.

 BenCe AtyA
Barabás Bence 
Budapesten született 
1981. július 15-én. 
2006. június 17-
én esztergomban 
szentelték pappá. 
diakónusi gyakorlaton 
a Budapest-Kelenföld 
szent gellért Plébánián 
vett részt 2005-
ben. 2006 és 2009 
között máriaremetén, 
2009 és 2012 között 
rákosfalván, 2012-
től mostanáig az 
esztergomi szent Péter 
és Pál Plébánián volt 
káplán. Augusztus 
1-jétől plébániai 
kormányzó (plébános) 
a Csákyligeti szent 
József Plébánián.

plébános lett 
A káplánból
Bence atya az iskolákról, az elhivatottságról, a „telefonhívásról”

KeResZTeLőK, 
esKÜVőK
Gazdag nyarat élnek meg a lőrinci unitáriusok

 
időről időre beszámolunk a pestszentlőrinci unitáriusok életéről, a minden-
napjaikról. szent-iványi ilona, a havanna-lakótelepi gyülekezet vezetője be-
szélt az elmúlt időszakról.

a beiktatási szentmisén Bence atya megkapta a templom kulcsát és a Bibliát
Fo
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16 PRogRAmAjánló A kerületi közönségnek gasztronómiából és kultúrából is a legjobb jár

�nagy nevek fordul-
nak meg szeptem-
ber 5–7-én a szep-

temberi kóstoló három 
színpadán. a szervezők 
arra törekedtek, hogy a 
műfajok képviselőinek 
legjobbjaiból kerüljenek 
ki a háromnapos gaszt-
ronómiai és kulturális 
fesztivál résztvevői.

KeréKgyártó györgy  

Éppen negyven éve, hogy nagy-
lemezen is megjelent a KFT 
együttes első kiugró slágere, 
amely – egy örökzöld nótához 
méltóan – azóta is folyamatosan 
kering az éterben és a táncos 
klubokban egyaránt: az Afrika. 
A Bál az Operában című har-
madik album, amely ezt a dalt 
is tartalmazta, fordulópontot 
jelentett az együttes pályafutá-
sában. Az addig inkább kísérle-
tező, az avantgárddal kacérkodó 
csapat itt kezdett jól énekelhető, 
slágeres, ugyanakkor a „hagyo-
mányainak” megfelelően to-
vábbra is pimasz hangvételű fel-
vételeket közreadni, amit aztán 
a közönség a rajongásával meg 
is hálált. A KFT az 1984-ben 
kiadott lemez 30 éves jubileu-
mát ünnepli az idén látványos 
koncertsorozattal. ebben az 
ünneplésben Pestszentlőrinc-
Pestszentimre közönsége is ré-
szesülhet, hiszen szeptember 

5-én pénteken a szeptemberi 
Kóstoló első napjának egyik fel-
lépője a KFT lesz.

sok MűFajt 
kéPviselnek
– Több nagy név fordul meg idén 
a szeptemberi Kóstoló színpa-
dain. Azt szerettük volna, hogy 
a különböző műfajok legjobbjai 
szórakoztassák a kerületieket a 
háromnapos fesztiválon – tájé-
koztatott Csempesz Iván, a Kós-
toló főszervezője.
A klasszikus rock műfajának 

egyik képviselője a Karthago 
lesz. A nyolcvanas években rend-
kívül sikeres csapat némi szünet 
után néhány éve tért vissza, és 
napjainkban fesztiválok szín-
padain, nagyszámú néző előtt 
lépnek fel. A nyár elején a ra-
jongókat megijesztette az énekes 
Takáts Tamás hirtelen megbete-
gedése, aki vakbélgyulladás mi-
att a színpadról került kórházba. 
gyógyulása óta sikeres koncer-
teket adtak vidéki helyszíneken, 
a Felvidéken, a fővárosban pedig 
a Budapest Parkban. Bizonyos, 
hogy a szeptemberi Kóstolón a 

KFT előtt fellépve is beleadnak 
apait-anyait. A melodikus rock 
képviselői közül biztosan a leg-
jobb szerző-előadó, Balázs Fecó 
áll a közönség elé, méghozzá a 
fesztivál fő napján, szeptember 
6-án szombaton a nagyszínpa-
don. Fecó 1967-ben a neotonban 
kezdte a pályafutását, együtt ját-
szott Radics Bélával a Taurus 
XT-ben, majd megalapította a 
Korál együttest. Megszámlálha-
tatlan sláger fűződik a nevéhez, 
és nincs olyan koncertszínpad 
Magyarországon, ahol ne ját-
szott volna, így a kerületiek 

is ismerősként üdvözölhetik. 
− Az alternatív műfajok kedve-
lői is nagy kedvencekkel talál-
kozhatnak – mondta Csempesz 
Iván. – szombaton a nagyszín-
padon a Belmondo, a Feszti-
válszínpadon pedig a Pál Utcai 
Fiúk lép színpadra. Vasárnap 
az Ocho Macho ad koncertet 
a Fesztiválszínpadon. Büszkék 
vagyunk arra is, hogy a hazai 
dzsesszélet olyan kiválóságai 
szórakoztatják a kerületi közön-
séget, mint a Fesztiválszínpadon 
szombaton fellépő Zolbert Jazz 
és az őket követő Harcsa Vero-
nika Quartet.

PÖRkÖlt, FRÖCCs
Természetesen a szeptemberi 
Kóstoló központi eleme a színvo-
nalas szórakoztatáson túl ezúttal 
is a főzőverseny. A versengést 
vállaló közösségek három kategó-
riában (pörkölt-, grill- és haléte-
lek ) indulhatnak. A szervezők a 
tavaly megteremtett hagyományt 
folytatva tematizálták a fesztivál 
gasztronómiai kínálatát: ahogy a 
múlt évben cseh söröket és ezek-
hez kapcsolódó ételeket kóstolha-
tott a közönség, idén a finom ma-
gyar borokból készült fröccsöket 
és a hozzájuk illő ételeket. szom-
baton a szabadtéri színpadon a 
kerületi illetőségű serica zene-
kar meghívására ír-kelta zenei és 
táncegyüttesek váltják egymást. 
ehhez a programhoz kapcsoló-
dóan ír söröket is kóstolhatnak a 
látogatók.  A szeptemberi Kósto-
ló rendezvényét támogatja az Új 
Tündérkert és a Tonett étterem: 

szakácsaik a 3. és a 4. számú 
sátornál főznek 200 adag ételt, 
amelyet ingyenesen osztanak szét 
a fesztiválozók között.

 „több nagy név fordul 
meg idén a szeptemberi 
Kóstoló színpadain. Azt 
szerettük volna, hogy a 
különböző műfajok leg-
jobbjai szórakoztassák a 
kerületieket a háromna-
pos fesztiválon.”

sztárok Minden MűfAjból
Rock, alternatív zene, családi programok – mindenből a legjobb a Szeptemberi Kóstolón

Balázs fecó koncertjei mindenhol nagy tömegeket vonzanak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

2014.
szeptember 5-7.

program

SzeptemberiFröccsönto"

aBókay-kertben

Kós oló

Péntek
Nagyszínpad
16.30  3 Generáció
17.30   Angyal Zoltán 

motorshow
18.30 Karthago
20.30 KFT

Vasárnap
Fesztivál Színpad

10.00  Portéka Színpad 
– vásári komédia

11.30 Alma koncert
13.00  Grup ’N’ Swing

14.00  Gyermekfőzőverseny 
eredményhirdetés
15.30  Ocho Macho

Szombat
Nagyszínpad

10.30  Pixie Dance táncformáció
11.00  Park Aerobic

12.00  Pozitív zenekar
13.00  New Dance World

13.30  Children of Distance
14.00  Dér Heni

15.00  New Level Empire
16.00  Irigy Hónaljmirigy 

17.00  Gáspár Laci
18.30  Belmondo

20.30 Balázs Fecó LIVE

Fesztivál Színpad
10.00  Fourtissimo
11.30  Bozsó József és Teremi Trixi
13.00  Borra-való Énekegyüttes Borra-való Énekegyüttes
14.00   Eredményhirdetés 

Kovács Lázárral
15.30  Zolbert Jazz 
17.00  Harcsa Veronika quartett
19.00 Pál Utcai Fiúk koncert

Szabadtéri Színpad
13.00  J.C.D.W. tánccsoport
13.30  Ocskai Gábor gitárművész
14.30  Gesarol
15.30  TÉBLÁB
16.00  Sunny Side Up zenekar
16.30  Budapest Skót Táncklub
17.15  Red Locks
18.00  Harcosok Táncosai
18.25  Boxty Band
18.40  Jolly Jackers 
20.00 Serica
21.00  Punk Whiskey

EGÉSZ NAP 
CLASSIC DISCO PARTY 

A NAGYSZÍNPADNÁL  A NAGYSZÍNPADNÁL  
DJ LOTTERS

Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A főzőverseny nevezési lapja letölthető:

www.szeptemberikostolo.hu

Beszélgetős 
Kóstoló
a Fidesz Xviii. 

kerületi szervezete 
a szeptemberi 

kóstolón a 11. és 
12. számú sátornál 
finom falatokkal és 
mindenekelőtt jó 
hangulattal várja 
a barátokat, a 

szimpatizánsokat, az 
érdeklődőket.

hirdetés
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rózsA mŰvelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498,
291-2896
www.rozsamh.hu
Augusztus 26-án 
zumbatanfolyam indul 
Czéh Beáta vezetésé-
vel. Heti két alkalommal 
(kedden és csütörtökön) 
lesznek foglalkozások. 
Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom.
Szeptember 2-án 
callanetics (női zsírégető) 
torna indul. A foglalko-
zások kedden és csütör-
tökön 19 órától lesznek. 
Vezeti: Székely Ferencné, 
Klári. Részvételi díj: 700 
Ft/alkalom, bérlettel: 
4600 Ft/8 alkalom.
Szeptember 2-án indul 
a New Dance World – 
Modern Táncok Iskolája. 
A foglalkozások hétfőn és 
szerdán 16–22, kezdők-
nek kedden és csütör-
tökön 17–18 óra között 
lesznek.
Szeptember 4-én gerinc-
torna indul. A foglalkozá-
sok csütörtökönként 10 
órakor lesznek. Vezeti: 
Czéh Beáta. Részvételi 
díj: 600 Ft/alkalom.
Előzetes gyermekmű-
sor-ajánló: szeptember 
29-én 11 órakor az Alma 
Együttes ad koncertet. 
Belépőjegyek elővételben 
már kaphatók, 1700 
forintos áron.
A művelődési ház nyit-
vatartási idejében az itt 
található Ticket Expres-
sz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. 
A nyári nyitva tartás 
keretében művelődési 
házunk augusztus 21-től 
minden hétköznap 9 és 
19 óra között várja az 
érdeklődőket.

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Augusztus 22. 18.30: 
PLER-Budapest–Eger 
férfi kézilabda felkészülési 
mérkőzés
Augusztus 27. 17.30: 
PLER-Budapest–
Balmazújváros férfi 
kézilabda felkészülési 
mérkőzés
Szeptember 3. 18 
óra: PLER-Budapest–
Balatonfüred NB I-es férfi 
kézilabda bajnoki mér-
kőzés

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 6. 9 óra: 
Kangoo Fitt Nap

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-
3262
Síiskolánkban a mes-
terséges pályán folya-
matosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos okta-
tás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. 

A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állít-
juk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó 
és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Augusztusban minden 
kedden 10 órától tár-
sasjátékklub működik 
a könyvtárban. Sokféle 
társasjáték – például 
Rumini, A küldetés, 
Labirintus, Tabu, Arany-
ásók, Nincs kegyelem, 
Honfoglaló – kipróbálható 
és játszható. A klubba a 
beiratkozott olvasóinkat 
várjuk.
A Galéria 18 
kiállítóteremben Klösz 
György Budapestről 
készített fotográfiái tekint-
hetők meg.
Internethasználói foglal-
kozás 16 órában, délelőt-
tönként 9–13 óráig. 1. 
csoport (kezdő): szeptem-
ber 15., 22., 29., október 
6.; 2. csoport (kezdő): 
szeptember 17., 24., ok-
tóber 1., 8. Jelentkezés: 
augusztus 26-tól szemé-
lyesen és a részvételi díj 
egyidejű befizetésével. 
Beiratkozott olvasóknak: 
120 Ft/óra, regisztráltak-
nak: 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
Könyvtárunk nyári nyitva 
tartása a következő-
képpen alakul: hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 
13–19 óra között, ked-
den és pénteken 9 és 14 
óra között várjuk kedves 
olvasóinkat. Szombaton 
zárva tartunk. Nyári 
nyitva tartásunk augusz-
tus 31-ig lesz érvényben, 
utána visszaáll az eredeti 
nyitva tartás.

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@
fszek.hu
Augusztus 29. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja
Szeptember 4. 10 óra: 
Csevegő csütörtök
Könyvtárunkban a nyári 
nyitvatartási rend sze-
rint (hétfőn, szerdán, 
pénteken 13–19 óráig, 
csütörtökön 9–15 óráig) 
várjuk kedves olvasóin-
kat. Kedden és hétvégén 
zárva tartunk.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 24. 8.30: 
Ingyenes jóga
Augusztus 24. 10 óra: In-
gyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek

Augusztus 24. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Augusztus 25–29-ig 9 
órától: „Szívügyünk a 
közlekedés” – kerékpáros 
tábor gyermekeknek
Augusztus 26. 17 óra: 
Ingyenes gazdasági 
tanácsadás
Augusztus 27. 18.45: 
Zumba Nikivel
Augusztus 28. 17.30: 
Ingyenes jogi tanácsadás
Augusztus 29. 16 óra: 
Csere-bere – civil börze 
a ClubNetCet egyesület 
szervezésében
Augusztus 30. 15 óra: 
Ingyenes gazdasági 
tanácsadás
Augusztus 31. 8.30: 
Ingyenes jóga
Augusztus 31. 10 óra: In-
gyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Augusztus 31. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 3., 9., 15.: 
Kasper-tornaklub – vidám 
énekes, mondókás, játé-
kos, zenés torna babák 
részére 3 éves korig
Szeptember 3. 18.45: 
Zumba Nikivel
Szeptember 5. 16 óra: 
Csere-bere – civil börze 
a ClubNetCet szervezé-
sében 
Szeptember 6. 16 óra: 
Mulassunk együtt – ze-
nés, táncos, műsoros 
délután
Szeptember 7. 8.30: 
Ingyenes jóga
Szeptember 7. 10 óra: In-
gyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Szeptember 7. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 
10.
Telefon: 290-1585,
06-20-316-9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.
com
Állandó kiállítás: Pusztától 
a parkvárosig. A XVIII. 
kerület története. 
Kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján. 
Kerületi iskolai csopor-
toknak különféle ingye-
nes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások 
a kiállítótermekben, 
előzetes egyeztetéssel a 
PIHGY telefonszámán. A 
kínálat megtekinthető a 
pihgymuzeum.gportal.hu 
oldalon.
A 20 kerületi híres 
emberhez interaktív 
képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a 
hírességekhez kapcsoló-
dó elnevezéseket, épüle-
teket, szobrokat talál az 
érdeklődő. Az alkalmazás 
a honlapunkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamato-
san értesülhet a prog-
ramjainkról, 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.

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-
9885
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.

Vizek és kövek – külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből. A 
részletekről honlapunkon 
(muzeum18ker.hu) tájéko-
zódhatnak. 
A Tomory-teremben az 
Ady Endre Általános 
Iskola történelem szak-
körének munkái láthatók 
Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múl-
tunk emlékei címmel.
Település- és oktatás-
történeti állandó kiállítás: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történeté-
ből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténé-
szeinek emlékére: 100 
éve született Tomory 
Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
A kiállítóterem augusztus 
25-ig zárva tart, nyitás 
augusztus 26-án.

városházA gAlériA

üllői út 400.
Szeptember 1. 18.30: 
Bardócz Apolka kiállításá-
nak megnyitója, amelynek 
keretében bemutatkozik 
a kiállító BA-boltja egyedi 
ékszerekkel, kézimunkák-
kal, táskákkal, haszná-
lati és dísztárgyakkal. A 
kiállított tárgyak a kiállítás 
zárását követően megvá-
sárolhatók. A rendezvényt 
a NATIK szervezi.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-
20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a 
régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig. A kiállítóhely 
augusztus 25-ig zárva 
tart, nyitás augusztus 
26-án.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202,
294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 23. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub
Augusztus 27. 17 
óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált anyag 
költsége.
Szeptember 4. 17 
óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált anyag 
költsége.
Szeptember 5. 13.30: 
Nyugdíjas nótadélután
Tanfolyamaink, vala-
mint a Baba-dúdoló 
és a Maszat-kuckó 
augusztusban szü-
netel. A sakk-kör, a 
kézimunka szakkör 
és a nyugdíjasklub 
változatlanul működik, 
és ismét zajlanak a 
zumbafoglalkozások. 
Szeptembertől bővü-
lő programkínálattal 
jelentkezünk. A prog-
ramokra folyamatosan 
lehet jelentkezni az 
elérhetőségeinken.
Szeptembertől torna 
indul az EPE – Együtt 
Pestszentimréért Egye-
sület – szervezésében 
(szerdánként 18 órától). 
Várjuk az érdeklődők 
jelentkezését!

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

Programok rocklegendák 
A kondorbAn

néhány évtizeddel ezelőtt még értékmérő volt a zenészek között, 
hogy ki léphet fel a főváros szélén, a XVIII. kerületben. A Lőrinci 
Ifjúsági Parkba, a Kossuth térre a legjobbak is szívesen jöttek, így 
természetesnek is mondhatjuk, hogy a honi rockmúltat feldolgozó 
kiállítást a kerületbe is elhozzák a szervezők.
Az I. Magyar Rocklegendák Vándorkiállítás megnyitója szeptember 
10-én 18 órakor lesz a Kondor Béla Közösségi Házban. A kiállításon 
az 1960-as évektől napjainkig csaknem 100 hazai zenekar tablói, 
eredeti relikviái tekinthetők meg. A meghívott sztárvendégekkel 
Németh Nyiba Sándor olimpikon, költő, zeneszerző beszélget. A ki-
állítást Ughy Attila polgármester nyitja meg.

néptánctábor 
A pik házbAn 
Aki szeretné igazán hasznosan eltölteni a nyári szünet utolsó he-
tét, az bátran vegyen részt a vakáció utolsó táborában! Az egyhetes 
néptánctáborban a gyerekek Kováts Judit néptánc-pedagógus veze-
tésével megismerkedhetnek a művészeti ág alapjaival.

A foglalkozások mindennap 16.45-kor kezdődnek. Részvételi díj: 
2500 Ft/fő.

Jelentkezés és további információ a PIK Ház elérhetőségein kap-
ható személyesen (Vasút utca 48.) vagy telefonon (291-9202). 

gyűjtsük Az 
i. világháborús 
tárgyAkAt 
A dr. széky endre Pestszentimre történeti társaság és 
a Pándy árpád Pestszentimre gyűjtemény Alapítvány az 
első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmá-
ból kiállítást készít a világháborúról és a pestszentimrei 
(akkor még soroksárpéteri) háborús emlékekről. 

ezért a lakosság segítsé-
gét kérjük az első világ-
háborúval kapcsolatos 
tárgyak, képeslapok, 
tábori levelezőlapok, 
könyvek, emléktárgyak, 
fotók, dokumentumok 
és minden más, az 
1914–1918 közötti idő-
szakhoz kötődő relik-
via gyűjtésében, illetve 
kiállításához. 

e lé rhe t ő s é ge i n k : 
291-9757-es telefon-
szám, 06-70-220-3771-
es mobilszám, szeky.
tarsasag@gmai l .com 
e-mail cím. Továbbá: 
Pándy Tamás, 1188 Bu-
dapest (Pestszentimre), 
szélső utca 89/B. 
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18 Esővel kezdődött, napsütéssel fejeződött be a Szent István-napi sportnapsPoRt

A BÁTOR 
BALÁTLÖVő
Az amúgy is fiatal csapat ifjainak számát szaporítja 
a Pler-Budapest balátölövője, a nem éppen törékeny 
alkatú sportember, a kerületünkbe Kassáról érkezett 
mikita Jakub, aki gőzerővel és nagy-nagy elszántság-
gal készül a közelgő bajnoki rajtra.

– Talán jó önnek, hogy most beszélgetünk, így ugyanis megúszta 
a kondiedzés egy részét, ami tudni valóan nem a sportolók szíve 
csücske. Ha éppenséggel nem súlyemelő az illető…

– Az nem vagyok, de a kondiedzés azért nincs ellenemre. 
Azért sem, mert szeretek edzeni, s azért sem, mert tudom, erős-
nek kell lenni, oda kell tennie magát az embernek, ha nem akar-
ja, hogy „megegyék” őt a meccseken.

– Nagy a „hirig”?
– Annál is nagyobb…  Mindenütt így van ez, s azt hiszem, 

a mai sport, tetszik, nem tetszik, efelé megy el. Csak tökélete-
sen felkészülve lehetsz ellenfele bárkinek. gondolhatja, hogy a 
veszprémiek vagy éppen a szegediek milyen erőállapotban jön-
nek fel a pályára. no, ellenük kell helytállni. ezért mondom, 
hogy a kondiedzés kötelező.

– Még csak huszonegy éves, mégis elmondhatja, hogy múltja 
van itt, a kerületben. Nem volt még tizenhat, amikor Kassáról 
„disszidált” Magyarországra. Bátor tett ez egy éppen csak serkenő 
bajuszú sráctól.

– Hívtak, jöttem, mert akartam.
– Nem volt jó Kassán?
– Itt sokkal jobb, s ma már tényleg otthon érzem magam.
– Átlövő, akinek az a dolga, hogy gólokat lőjön, s meg is tette 

ezt az elmúlt idényben. Százhatvannál is többször talált be, ami 
nem kevés.

– Csupán részben az én érdemem ez. Csapat kellett hozzá, 
társak, akik helyzetbe hoztak. nekem csak be kellett lőnöm a 
lasztit a hálóba.

– Csak… Mondja, mit lehet remélni a mai PLER-től, amely, 
legyünk őszinték, nem erősödött meg istenigazából?

– A játékoskeretét nézve talán nem, az viszont biztosan a 
javunkra szól, hogy lőrinci kötődésű itt szinte mindenki.  Az 
edzőnktől kezdve a felnőtt keretbe most bekerült fiatalokig min-
denki. ez pedig gólokat érhet a meccseken.

– Ha már az edzőt említette… „Hogy áll” a mesterrel, 
Hutvágner Istvánnal?

– ezt a kérdést neki kellene feltenni, mégpedig úgy, hogy va-
jon ő hogy áll velem. A játékos ne válogasson, ne kritizáljon – 
játsszon. ez a dolga. egyébként kiváló szakember, nekem öröm 
együtt dolgozni vele.

– Profira valló válasz. Árulja el profiként, milyen rajtot vehet a 
csapat a bajnokságban, s hol köthet ki az alapszakasz után?

– Ami a rajtot illeti, jön a Balatonfüred, amely még itthon is 
kemény ellenfél, de persze neki kell mennünk. Aztán meg Ceg-
lédre utazunk, ahol, ahogy mondani szokták, bármi lehet. Hogy 
hol zárhatjuk az alapszakaszt? Tény, hogy még építi az edzőnk a 
csapatot, tény, hogy ma még nem vagyunk tökéletesen egysége-
sek, de vállalom a véleményemet, hogy a hatodik hely környékére 
odaérhetünk.

Érettségi jövőre, 
idén eb-arany 
 
glózik Balázs, a Karinthy Frigyes gimnázium tanuló-
ja csak jövőre érettségizik, ám a vitrinébe már most 
jóleső érzéssel nézhet bele. Annak ugyanis már bő 
egy hónapja „új lakója van”. egy aranyérem az U18-as 
strandkézilabda eb-ről.

A PLeR-ben lejátszott bajnoki meccsek mellett zajlott a váloga-
tás a strandkézilabda-válogatottba is. „nem is tudom, mennyien 
kezdtük, aztán szűkült a keret, s azon vettem észre magam, hogy 
bekerültem a tízbe, vagyis az utazó csapatba. Már ennek a tudata 
is megsokszorozta az erőmet. Külföld, európa-bajnokság, nem-
zetközi meccsek, mi kell még?”

Úgy látszik, sok egyéb tényleg nem kellett, mert Balázs biz-
tos utazó, biztos eb-csapattag lett az európai szövetség hivatalos 
viadalán július  11. és 14. között. „spanyolország volt a rendező, 
azon belül is Lorca városa. Tíz csapat két ötös csoportba osztva, 
aztán megindult a menetelés… A hangulat mesés volt, már csak 
azért is, mert a spanyolok, akárcsak mi, elsők lettek a csoportjuk-
ban, így mi döntőztünk, s vívtunk olyan küzdelmet, amelynek az 
emlékét sokáig megőrzöm, olyan feszült, olyan izgalmas volt.”

A két félidő után döntetlen volt az állás, s az úgynevezett 
szétlövés döntött. „ez sem volt akármi, mert ez is a végletekig 
kiélezett volt. Végül 9-8-ra nyertünk, s amikor megszületetett a 
sikerünk, olyan boldogság kerített a hatalmába, mintha olimpiai 
bajnoki aranyat nyertem volna.”

Amikor nem „strandol” Balázs, akkor a PLeR U18-as csapa-
tában vitézkedik balátlövőként vagy irányítóként. „Kovács Misi 
bácsi az új edzőnk, ő szab fazont a csapatnak, így ő mondja meg, 
hogy éppen hol van rám szükség. Én meg azt csinálom, amit 
mond, mert abból biztosan nem lesz baj. Mint ahogy a sportolói 
pályafutásomban sem jelent majd hátrányt, hogy már 18 évesen 
európa-bajnoknak mondhatom magam.”

Akik azért keltek korán az ün-
nep reggelén, hogy ne maradja-
nak le egyetlen programról sem 
a Táncsics utcai PsK-pályán 
megrendezett szent István-na-
pi sportnapon, azok bizony el-
dörmöghettek egy „fene egye 
meg”-et a bajszuk alatt. (Cif-
rábbat nem, mert az nem illett 
volna szent királyunk ünnep-
napjához…) Való igaz, nem volt 
sportra csábító a reggel a maga 
randa felhőivel és meg-megúju-
ló záporaival, de a végére (sőt a 
közepére) már minden rendben 
volt, hiszen kék ég alatt, napsü-
tésben élvezhették a programo-
kat a látogatók.

a szeRvező 
tudta
A sportnap szervezője, Konrád 
József, a PsK elnökségének tagja 
nem volt különösebben elkese-
redve a lógó lábú esőtől.

– nem örülünk ugyan, de 

hát ez van, így rendezzük meg 
a sportnapot, amelyre ebben a 
formájában immár nyolcadik al-
kalommal várjuk a vendégeket. 
Lesznek játékos vetélkedők, s a 
felnőtt férfiaknak és hölgyeknek 
focitornát is szervezünk. Már 
javában zajlik a hagyományos 
sakkvillámtorna, a délután és az 
este első fele pedig a bemutatók 
és a P. Box-koncert jegyében te-

lik majd, hogy az esti órákban 
mi is tűzijátékkal köszöntsük az 
ünnepet és a vendégeinket. Az 
esővel meg nem törődünk, úgyis 
mi fogunk nyerni, mert sok-sok 
munkát fektettünk abba, hogy 
minden jól sikerüljön.

Úgy tűnik, tudhatott vala-
mit Konrád József, mert néhány 
órával később már valóban na-
pos és „sportnapos” idő várta 
azokat, akik kicsivel később ér-
keztek a PsK-pályára.

FilMRe kéne 
venni
Arra a pályára, amelyen az őszi 
bajnoki meccseit játssza majd a 
BLsZ II. osztályában szereplő 
csapat. Az ünnep előtti hétvégén 
lejátszott első bajnoki mérkőzés 
jogot adhat a reménykedésre 
az imreieknek, mert idegenben 
nyertek 5-3-ra a szabadkikötő 
ellen.

Az eső miatt nem éppen 
biliárdasztal-simaságúvá lett 
futballpályán tíz csapat vívott 
kétcsoportos tornát, s elnézve a 
lelkesedésüket meg az elveszett 
labdát nem ismerő hozzáállá-
sukat, az jutott az ember eszé-
be: nem kellene filmre venni a 
meccseiket s lejátszani azokat 
az úgynevezett sztárfutballistá-
inknak?

Ártani biztosan nem árta-
na…

gyeRtek, 
új kiRályok!
Voltak persze olyanok is a Tán-
csicsban, akiket nem zavart sem 
felhő, sem eső, tán nem is tud-
tak róla. nem, mert 64 kocka, a 
sakktábla fölé hajolva gondol-
kodtak azon, miként tudják le-
győzni az ellenfelet. 

Papp László, a PsK sakk-
szakosztályának a vezetője maga 
is érdekelt volt a sakk-villámtor-
nában, így aztán rövidre fogta a 
mondókáját, amely azonban na-
gyon is fontos volt.

– Láthatja, nem éppen fiatal 
emberek ülnek az asztaloknál, 
ami nagyon jó, de a legjobb az 
volna, ha fiatalokkal mérkőz-
nének. ők azonban alig-alig 
tévednek be hozzánk. Pedig ha 
megéreznék ennek a játéknak az 
ízét, azt, hogy milyen érzés egy-
egy győzelem után a gratuláció-
kat fogadni, akkor biztosan már 
most itt lennének közöttünk. 
nagyon kell az utánpótlás, ezért 
is várunk minden 10 és 18 év 
közötti fiút és lányt, hogy jöjjön 
el hozzánk. Azt megígérhetem, 
hogy biztosan nem fognak csa-
lódni ebben a gyönyörű játék-
ban.

Aztán már ment is „villá-
mozni” Papp László, mert várta 
őt a király, a királynő, miköz-
ben ő a szakosztály új királyait 
és királynőit várja…

a P. boX tudja…
A kitartóknak a délutáni órák-
ban akár a tolsztoji mondás is 
az eszébe juthatott, miszerint 
aki várni tud, annak minden a 
maga idejében érkezik. néhány 
óra múlva kisütött nap, s ez jó-
tékonyan hatott mindenkire. 
ennek is köszönhetően a dél-
utáni programok után, az esti 
P. Box-koncerten nem véletlenül 
énekelte közösen a zenekar és 
a közönsége, hogy „soha nem 
elég…”.

A PsK-PályA Jó házigAzdáJA volt Az imrei sPortos nAPnAK

foci, saKK, Koncert 
– soK-soK vendéggel

a sportolás mellett arcfestéssel tették még hangulatosabbá a családi napot

� Futball, sakk, erős emberek, beszélgeté-
sek, hard rock koncert, bográcsgulyás, 
családias hangulat – avagy egy kedves 

nap a táncsics utcai sporttelepen.

ÜnneP – sPorttAl
a sportnap fővédnöke lévai istván zoltán alpolgár-
mester volt, aki elmondta: „Múltja van már a szent 
istván-napi sportnapnak. Magukénak érzik az imrei 
lakosok, így aztán a reggeli rossz idő ellenére is sej-
teni lehetett, hogy sokan jönnek majd el. nem is té-
vedtünk. aki ezt a programot választotta, az sporttal, 
mozgással, az egészségét megőrzéséről szóló nappal 
ünnepelte meg államalapító szent királyunk ünnepét. 
ahogy elnézem az érdeklődést, a résztvevők számát, 
azt mondhatom: sokan döntöttek így, s jól.”
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

nem győzi majd kapkodni a fe-
jét, aki besétál ezen a napon a 
Bókay-kertbe.

nézzük, miért is…
A nemrégiben átadott ka-

landpark az Ízelítő egész napján 
kedvezményt ad, így kisebbek és 
nagyobbak egyaránt olcsón ka-
landozhatnak.

A szervezők felállítják a szur-
kolói sátort, ahol az érdeklődők 
találkozhatnak, elbeszélgethet-
nek a kerület élsportolóival. 
Mint eddig minden évben, az 
idén is lesz meglepetésvendég. 
Hogy ki lesz ő?

Hát, pontosan ez a meglepe-
tés…

igazolás 
a MozgásRól
Újdonság lesz az úgynevezett 
sportízelítő-útlevél, amellyel a 
rendezvényen való aktív részvé-

telüket igazolhatják a látogatók.
A lényege a következő. Ért-

hető módon minden kiállító a 
sportágára jellemző játékot, já-
tékokat szervez a sátránál. Aki 
elindul ezeken a versenyeken, 
az pecsétet kap az „útlevelébe”. 
A rendezvény végén a legaktí-
vabb, a legsportosabb, a legtöbb 
pecsétet összegyűjtő vendégeket 
értékes ajándékokkal jutalmaz-
zák a szervezők. 

Aki nem tud elmenni az 
egyesületek sátrához, az a bra-
zíliai labdarúgó-világbajnokság 
során megismert LeD-falon 
követheti az eseményeket. A 
kerületi sportegyesületek bemu-
tatkozó videói mellett megte-
kinthetők a kerületi élsportolók 
egy-egy emlékezetes versenyé-
nek legszebb, legizgalmasabb 
pillanatai is.

Két évvel ezelőtt nagy sikert 
aratott a birkózógála. nos, a 

pestszentimrei birokvetőknek 
köszönhetően az idén újra meg-
rendezik a versenyt, amelyet 
szumóbemutatóval is színesíte-
nek.

Azt már szinte fölösleges 
megírni, hogy a „vitaminva-
dászok” egész nap ingyenesen 
kóstolhatják az eisberg cég sa-
látacsodáit.

Mindenkinek 
Mindent 
A sportízelítő fővédnöke, Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
így nyilatkozott:

– Immár negyedszer kínál-
juk az ízelítőnket, remélve, hogy 
mindenki megtalálja azt a „fala-
tot”, azt a sportágat, amelyik a 
legjobban tetszik neki, s tán ép-
pen a Bókay-kertben lel rá arra 
úgy, hogy annak szép sportkar-
rier lesz a vége. Hívunk, várunk 
mindenkit a sportnapra, bízva 
abban, hogy jövőre már az ötö-
dikre invitálhatjuk a kerületi la-
kosokat. Azon túl, hogy bátran 
lehet majd válogatni a negyven-
nél több sportág között, családi 
nap is lesz ez. A gyermekek mel-
lett a szülőket és természetesen 
a nagyszülőket is sok szeretettel 
várja az önkormányzat. A leg-

fontosabbnak azt tartjuk, hogy 
évről évre több fiatalt tudjunk 
megmozgatni és megnyerni a 
sportnak s ezáltal az egészsé-
ges életmódnak. A sportízelítő 
egyik törekvése az, hogy min-
den évben újdonságokkal lepjük 
meg a napjukat a Bókay-kertben 
eltöltőket. Így lesz ez az idén 
is. Új sportágakkal, új kerületi 
sportegyesületekkel ismerked-
hetnek meg a sportízelítőt vá-
lasztók. Biztos vagyok abban, 
hogy mindenki megtalálja a 
kedvére valót és hogy az ízelítő-
ből sportos lakoma lesz.

JöJJeneK el, 
mUtAtKozzAnAK 
Be!
Az önkormányzat 
augusztus 27-én 17 
órakor szeretettel 
várja a városháza 
dísztermébe azokat 
a kerületi egyesüle-
teket és sportvállal-
kozásokat, amelyek 
szeretnének be-
mutatkozni, illetve 
részt venni a szep-
tember 13-i sport-
ízelítőn, a kerületi 
sportágválasztón.

az útlevéltől 
a salátáig

– A londoni olimpia pontszer-
ző helyezése, a Világkupa-győ-
zelem meg a 23 év alattiak vi-
lágbajnoki aranya után megint 
„odatette” magát. Felnőtt csa-
patvilágbajnokként jöhetett 
haza, pedig nem volt minden 
rendben…

– Hát, ami azt illeti, nem… 
Az elutazásunk napján kaptam 
vírusos gyomorrontást, három 
napig feküdtem, edzeni, enni 
jóformán nem tudtam. Infúzi-
ót kaptam, s le is gyengültem 
kicsit. Éreztem ezt az egyé-
ni 200 méteres verseny rajtja 
előtt, s tudtam, ez nem az én 
futamom lesz.

– Nem is lett, végül csak a 
B-döntőben kötött ki, aminél, 
gondolom, jobbat várt.

– ez egészen biztos, azt a 
nyavalyás vírust viszont na-
gyon nem vártam… gondol-
hatja, mit éreztem: szeptem-
bertől edzettem szárazon és 
vízen, kifulladásig, szünet 
nélkül, s erre az év fő versenye 
előtt négy nappal betegszem 
meg… Most már mindegy, így 
akarta a sors, de lesz még ne-
kem olyan vébém, amelyiken 
egészséges leszek.

– Lesz is, meg volt is, mert 
másnap, a csapatsprint napján 
a 200 méteren már úgy ment, 
mint a rakéta…

– A csapat is meg én is, így 
aztán „nem volt más választá-
sunk”, mint hogy megnyerjük 
az aranyérmet. A döntő végén 
olyan fáradt voltam, hogy alig 

éltem. Azonban amikor meg-
hallottam, hogy az első lett a 
váltónk, már nem is lihegtem, 
hanem nagy-nagy boldogságot 
éreztem.

– Nem is volt rossz hónapja. 
Arany a 23 évesek vébéjéről és 
arany a felnőttek között is…

– Így kell lennie ennek, 
mert ha komoly eredményeket 
akarok elérni, akkor menni 
kell, edzeni, szünet nélkül.

– Most azért biztosan lesz 
néhány napnyi pauza.

– Hogyne, rögvest, ha véget 
ér a szolnoki felnőtt országos 
bajnokság… 

(Dudás Miklós K1 200 
méteren aranyat, a K2-es me-
zőnyben ezüstöt, a K4-ben 
bronzot nyert a hétvégi ob-n 
– A szerk.)

– Utána meg elhajítja a la-
pátot… 

– egy hónapra biztosan, 
vizet legfeljebb csak pohár-
ban akarok látni… Pihenni 
fogok, kikapcsolódni, utazni, 
de lehetőleg csak az ország-
határon belül. Megyünk mi 
annyit egyébként, hogy fö-
löslegesen minek utaznék, 
repülnék?

– Rio de Janeiro?
– Köszöni, megvan, várja 

az olimpiát, s ha azt várja, ak-
kor engem is, mert ott akarok 
lenni. Ott is leszek, mert nem 
azért gürizem reggeltől estig, 
hogy a tévében nézzem meg 
a többieket, hogyan tekernek 
Rióban…

� szeptember 13-án, szombaton, 10 és 
18 óra között immár negyedik alka-
lommal rendezi meg az önkormányzat 

a sportízelítő nevű sportnapot, amelyre az 
óvodáskorúaktól a nyugdíjasokig mindenkit 
várnak.

a tavalyi sportízelítőn Kucsák lászló országgyűlési képviselő és lévai istván zoltán alpolgármester elégedetten figyelte a 
focistapalántákat

A KerÜlet legsPortosABB nAPJA A BóKAy-KertBen 

hirdetés

sZÁRAZOn 
És VÍZen 
verseny versenyt ért a kajak-kenu válogatott tagjai 
számára. Az augusztus elején rendezett moszkvai 
felnőtt világbajnokságot követően, 16-án és 17-én a 
szolnoki országos bajnokság adott munkát a legjob-
baknak, köztük a lőrinci dudás miklósnak, aki arany-
érmesként érkezett haza a moszkvai vébéről. vele 
beszélgettünk.

 

Kerületünk büszkeségéről, 
ikonjáról gyakorta esik szó. 
Tán nem véletlenül… Deák 
Ferenc, „Bamba” a XX. 
század gólkirálya, az évszá-
zad középcsatára. Az 1908 
sZAC első csapatában nB 
III-as mérkőzésen 6 góllal 
debütált, az nB II-ben már 
108 góllal zárt, hogy aztán 
az élvonalban is hihetetlen 
teljesítményt nyújtson: az 
1945–46-os bajnokságban 
66-szor volt eredményes. 
Országos csúcs volt ez, ma is 
az, mi több, európa-rekordot 
ért akkor. A sZAC szervezői 
ennek a remek sportember-
nek állítottak emléket ezzel 
a tornával, amelyen hat csa-
pat vett részt. A mérkőzése-
ket a Thököly úti műfüves 
pályán játszották.
A végeredmény: 1. Hidegkú-
ti sC 2. Hercules se 3. Kor-
mányőr se 4. az 1908 sZAC 
Kse I. csapata 5–6. az 1908 
sZAC Kse II. csapata és a 
Hidegkúti sC II. csapata. 
Legjobb játékos: Ragó József 
(Hercules se), legjobb ka-
pus: gál László (Hidegkúti 
sC), gólkirály: Bedő Do-
monkos (Hidegkúti sC).

deáK FerenCre emléKezteK
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füleP erzséBet   

Kisgyermekkorától szerelmese a fának. 
Akkor még apró játékokat faragott, de 
idővel művészi szintre emelte fafaragási 
tudományát. 

Zsolnai Mihály Tótkomlóson szüle-
tett, ott járt szlovák nemzetiségi általá-
nos iskolába. A játék helyett szíveseb-
ben töltötte az idejét Joanovics János 
bognárműhelyében, aki a hintó-, kocsi- 
és szekérkészítés mellett talicskákat, 
gazdaságban használatos szerszámokat 
gyártott.  

– Jani bácsi sokoldalú, jó kedélyű 
ember volt – emlékezett vissza egykori 
mesterére a fafaragó népi iparművész.  
– Készségesen leállt velem beszélgetni, 
megmutatta, miként lehet dolgozni a 
fával. Kisiskolásként már faragtam te-
két, kisméretű kocsit, szekeret, lovat, 
vályút, tekepályát, fakanalat, lekvárfő-
ző kanalat… Tőle lestem el a fafaragás 
fortélyait, és tizenkét évesen készítet-
tem el az első támlás, csuhéval befont 
kisszéket. ez a mai napig megvan. 

Zsolnai Mihályt azonban más dol-
gok is érdekelték akkoriban. Jó tanuló 
volt az általános iskolában, és beke-
rült az iskolai színjátszó csoportba, 
az énekkarba, szólistaként énekelt a 
tótkomlósi evangélikus templomban.  
Mihály, akit egykori ének-fizika tanára 
„fertőzött meg” a zene szeretetével és 
az elektromosság iránti érdeklődéssel, 
két évig járt zeneiskolába, később saját 
amatőr zenekara is volt.  

a villanyszeRelés-
től a sPoRtállásig 
először a villanyszerelő szakmát tanulta 
ki, majd technikumban az orvostechni-
kai műszerészit, és letette a gimnáziumi 
érettségit. egy ideig villanyszerelőként, 
majd vezetőként dolgozott Orosházán.  
eközben sportolt, mert „gyengéje” volt 
a testnevelés és a sport is. 1961-ben if-
júsági válogatott kerettag volt atléti-
kában, azonban 1963-ban egy baleset 
után a versenysportot fel kellett adnia. 

egykori sportolóként társadalmi 
munkában sportaktivistaként tevé-

kenykedett tovább, majd amikor meg-
üresedett az Orosházi Járási Hivatal 
testnevelési és sportfelügyelőségénél 
egy osztályvezetői állás, odahívták dol-
gozni. ebben az időszakban elvégezte 
a Testnevelési Főiskolát (TF), hét évig 
óraadó tanárként tanított a TF To-
vábbképző Intézetben.  ezt követően a 
Budapesti Testnevelési és sporthivatal-
ban, majd a Ferencvárosi sportfelügye-
lőségen dolgozott, vezető beosztásban. 
1980-ban sportvezetőként kikerült a 
moszkvai olimpiára is. 

Özvegyen MaRadt
Még Orosházán élt és dolgozott, ami-
kor orvosi műhiba miatt meghalt első 
felesége, és ő magára maradt másfél 
éves kislányával.  

A főiskolai tanulmányai miatt rend-
szeresen feljárt Pestre, ennek köszön-
hetően ismerkedett meg Piroskával, aki 
akkoriban egyetemista volt. 

– egy kis idő múlva összeházasod-
tunk, és a kislányomat is hoztam ma-
gammal  Pestszentlőrincre – mondta 
Mihály. – A feleségemtől két lányom 
született, s nagy szeretetben neveltük 
fel együtt a három gyermeket.  Piroska 
ebben a házban született, ahol most la-
kunk. Lőrincinek érzem magam, mert 
az életem túlnyomó részét itt töltöttem 
el. szeretek itt élni, sok kerületi bará-
tom van. 

A rendszerváltozás előtt a Zsolnai 
család négy évig élt Líbiában, ahol Pi-
roska (jelenleg kerületi háziorvos) bel-
gyógyász orvosként dolgozott, Mihály 
pedig az ottani magyar kolóniában 
kapott tanári állást. Amikor hazatértek 
Magyarországra, Mihály az Öveges Jó-
zsef szakközépiskolában helyezkedett 
el, ahol testnevelő, illetve technikata-
nárként és gyakorlati szakoktatóként 
tanított húsz éven át, egészen a nyug-
díjazásáig.

Miközben tanult vagy dolgozott, 
a fafaragáshoz mindvégig hű maradt. 
egyik ismerőse tanácsára lezsűriztette 
a munkáit, majd felvette  a kapcsola-
tot a  Balassi Bálint-díjjal kitüntetett 
Békés Megyei népművészeti egyesü-
lettel, amelynek azóta is tagja. Minden 

nyáron lemegy az alkotótáborba, ahol 
igyekszik úgy tanítani, ahogy egykor őt 
tanította Jani bácsi a fa szeretetére. 

– Általában mindenki szereti a fát, 
legyen az élő fa vagy éppen fából ké-
szült tárgy. Fa nélkül nincs élet a Föl-
dön, létfontosságú az ember számára. 
A fa megszületésünktől a halálunkig 
elkísér minket. 

kiállítások
A meggymagtól a kulcstartó medálon 
át a székelykapuig és a monumentá-
lis köztéri szobrokig mindent faragott 
már. Kedvenc alkotása a szabadkai 
temetőben felállított harangláb, de 
minden műve közel áll a szívéhez. ez 
olyannyira így van, hogy az eladott 
betlehemeket újrafaragta családja kéré-
sére és saját örömére. 

számos kiállításon vett részt, elő-
ször társkiállítóként, majd önállóan is. 
Ahogy gyarapodtak a zsűrizett mun-
kái, úgy szaporodtak a tárlatok is. Bé-
kés megyében nincs olyan település, 
ahol ne lett volna kiállítása az elmúlt 
harminc évben. A munkáit nemcsak 
hazánkban, hanem a szomszédos or-
szágokban, sőt a tengerentúlon is lát-
hatta már a közönség. Természetesen 
több alkotásával találkozhatunk a 
kerületünkben is. Minden fafaragást 
Zsolnai Mihály készített az Árpád-há-
zi szent Margit-templomba, s a házuk 
előtt egy köztéri feszület és egy kétfejű 
sas is a keze munkáját dicséri.

elismeréseK 
zsolnai mihály 1994-
ben elnyerte a népi 
iparművész címet, 
1995-ben a Békés me-
gye népművészetéért 
emlékplakettel tüntet-
ték ki. Kiállításait, mű-
vészi teljesítményét ok-
levelek és emléklapok 
sokaságával ismerték 
el. A Pro renovanda 
Cultura hungariae 
„népművészetért” kü-
löndíjat két alkalommal 
is megkapta. 

A pedAgógus fAfArAgó 
népi ipArMűvész
„Általában mindenki szereti a fát, legyen az élő fa vagy fából készült tárgy”

zsolnai mihály a fafaragáshoz mindvégig hű maradt
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gombás András az eötvös isko-
la 7. osztályos tanulójaként több 
kerületi, fővárosi és országos 
versenyen ért el rangos helye-
zést.  A kerületi prózamondó és 
a Teleki Pál Országos Földrajz-
Földtan Versenyen 3., a kerületi 
angol nyelvi versenyen 1. helye-
zett lett. 

A gyerekek az általános isko-
la 7. osztályától tanulják a kémi-
át, s András már ebben a tanév-
ben nekivágott a Hevesy györgy 
Országos Kémiaversenynek, 
amelynek megnyerte a kerületi, 
majd a fővárosi fordulóját. ez-
után meghívást kapott egerbe, 

az országos döntőbe, ahol az 
ország harminc, kémiából leg-
ügyesebb 7. osztályos tanulójá-
val mérhette össze a tudását. A 
háromnapos versenynek írás-
beli, szóbeli és laborgyakorlati 
része is volt. Összesítve a pont-
számokat, az országos döntőn 2. 
helyezést ért el a fiú. 

erre a megmérettetésre sáf-
rány Ilona, az eötvös iskola ké-
miatanára készítette fel Andrást, 
aki hosszú heteken át napestig 
tanulta a kémiát, ami kísérletek-
ből, írásbeli feladatok megoldá-
sából és szóbeli felkészülésből 
állt. 

– Megdolgoztam a sikerért, 
amihez persze szerencse és tudás 
is kellett – fogalmazott a diák. – 
sokan úgy gondolják, hogy azért 
mennek nekem ilyen „könnyen” a 
dolgok, mert így születtem… De ez 
nem így van, mert egy-egy verseny 
mögött nagyon sok munka van. 

Annak ellenére, hogy András 
mindig kitűnő tanuló volt, nem-
csak a tanulás érdekli őt, hanem 
sok más dolog is. A tanulmányi 
versenyek mellett így került be a 
széchenyi-hegyi gyermekvasút 8. 
csoportjába, s így kezdett el gitá-
rozni és iskolarádiózni is.

Ê fülep

DICsősÉg 
AZ eÖTVÖsneK, 
BÜsZKesÉg 
A KeRÜLeTneK
gombás Andrásra, az eötvös loránd általános iskola diákjára nemcsak az iskolája, 
hanem a Xviii. kerület is büszke lehet, mert a fiú sokoldalúságát bizonyítva nagyszerű 
eredményeket ért el a 2013/2014-es tanévben különféle tanulmányi versenyeken.

� zsolnai Mihály fafaragó népi iparművész az idén töltötte be a 
70. életévét. lokálpatriótának vallja magát, ami nem véletlen, 
mert csaknem négy évtizede él és alkot a Xviii. kerületben. 

a gyökerei tótkomlóson vannak, onnan hozta magával a fa iránti 
szeretetet is. 


