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lesz PostA

Az első lakásokat 1978-ban adták át a 
Havanna-lakótelepen. Építettek óvodát, 
bölcsődét, iskolát, orvosi rendelőt, 
közértet, művelődési házat, postát 
azonban nem. ezt az áldatlan hely-
zetet kívánja most megváltoztatni az 
önkormányzat. már kiválasztották az 
épületet, ahol nemsokára feladhatják a 
leveleiket, befizethetik a csekkjeiket az 
itt élők.

ÚJ osztályoK

Két harmadik és egy második osztály 
vette birtokba szeptember 1-jén a 
kandó téri általános Iskola új épü-
letét. a régi élelmiszerbolt alapjaira 
épített iskolarészleg a három tante-
rem mellett több részlegből áll. a 75 
millió forintért megvásárolt épületre, 
illetve környezetének a rendbetételére 
csaknem 80 millió forintot fordított az 
önkormányzat.

CsAtornázás

Újabb állomásához érkezett a pestszent-
lőrinci és pestszentimrei szennyvíz-
csatorna-hálózat építése, egyre több 
utcában épül ki a gerincvezeték, s ezt 
követően már aszfaltoznak. a napló 
utca juhász józsef és szigeti kálmán 
utca közti szakaszán is befejeződ-
tek a munkálatok. az önkormányzat 
vezetése a már megszokott bejáráson 
ellenőrizte az elvégzett munkát.

vár A városgAzdA

Több állomásból álló bemutatkozó kör-
utat szervez a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. a cél az, hogy a kerület-
ben élők közelebbről is megismerked-
hessenek a társaság tevékenységével, 
szervezeti egységeinek munkájával és 
az elmúlt néhány év alatt elért eredmé-
nyekkel. a családias jellegű progra-
mokra mindenkit szeretettel várnak a 
Városgazda munkatársai.

itt A Kóstoló

Már a programra pillantva is könnyedén 
kiolvasható, hogy az eddigi legna-
gyobb szabású szeptemberi kóstolóra 
számíthat a közönség szeptember 5-től 
7-ig a bókay-kertben. És bár a legna-
gyobb fővárosi gasztronómiai-kulturális 
fesztiválok közé felzárkózott ese-
ménysorozatra ma már mindenünnen 
érkezik a közönség, lényegében azért 
elsősorban a helyiek őszi ünnepe.
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�minden felnőtt 
emlékszik a gyer-
mekkori nyarakra, 

a táborokra, a városi 
gyerekek számára ka-
landot jelentő hetekre 
a falun élő nagyszülők-
nél. ezek az emlékek 
akkor is örökre meg-
maradnak az ember-
ben, ha az iskolás évek 
vakációinak a vége 
mindig egy új korszak 
kezdetét jelentette. 
biztos, hogy idén is 
tengernyi örök emléket 
gyűjtve érkeztek az év-
nyitóra a XVIII. kerületi 
diákok is.

PusKás attila   

Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere 
ugyancsak kisiskolás szünidei 
élményeit idézte fel a Brassó 
utcai általános Iskolában au-
gusztus 29-én megtartott kerü-
leti központi tanévnyitó ünnep-
ségen mondott köszöntőjében:

– Tudom, hogy milyen nehéz 
kiöltözve évnyitóra menni, de 
ez a kényelmetlen érzés csak a 
második napig tartott, amikor, 
megosztva a nyár élményeit a 
barátokkal, osztálytársakkal, 
éreztük, hogy az iskolában is 
otthon vagyunk.

a másodIk 
ottHon
az iskola közössége a család 
után a legfontosabb hely, ahova 
egy gyerek tartozik. a polgár-
mester úgy fogalmazott, hogy 
az iskolának feladata megmutat-
ni, hogy az erkölcs, az emberség, 
a szeretet, a tudás, a tisztelet és a 
tisztesség a mindennapi életmi-
nőséget meghatározó fogalmak. 
a tantárgyak által adott tudá-
son túl ezeknek a fontosságára is 
meg kell tanítani a gyerekeket.

– az iskola így válik az ok-
tatás mellett a nevelés intézmé-
nyévé is. Kijelöli azokat a kere-
teket, amelyek között a későbbi, 
felelősségteljes életünk zajlani 
fog. Tudatosul a gyerekekben, 
hogy nincsenek egyedül. a ke-
rületi iskolák minden évben 
számtalan olyan elismerésben 
részesülnek, amelyek bizonyít-
ják, hogy a helyi pedagógusok 
érzékenyen, elkötelezetten segí-
tik a diákok tudásának gyara-
podását, a felnőtté válás nehéz, 
de szép folyamatát – mondta a 
polgármester, hozzátéve, hogy 
az önkormányzat továbbra is 
mindent megtesz a kerület okta-

tási intézményeinek fejlődéséért. 
Zárásként ughy attila jó tanu-
lást kívánt minden diáknak, és 
azt, hogy egy gyerek se kapjon 
elégtelen osztályzatot. 

modern 
tanterem
Tasnádi András, a Brassó utcai 
iskola igazgatója örömmel szá-
molt be arról, hogy szeptember 
1-jén 553 gyerek ül be az intéz-
mény padjaiba. 

– ekkora létszámmal még so-
sem kezdtünk tanévet – mondta 
az igazgató, majd köszöntötte a 
91 első osztályos nebulót, akik 

az iskola emblémájával ellátott 
színes pólót kaptak ajándékba.

a tanévnyitón Banyár László 

vezérigazgató vezetésével részt 
vettek a városgazda XvIII. ke-
rület nonprofit Zrt. képviselői 

is, akik az ünnepséget követően 
ughy attilával és Kucsák László 
alpolgármesterrel, országgyűlé-
si képviselővel együtt átadták a 
gondnoki lakásból kialakított új 
tantermet. 

Tasnádi andrás azt is el-
mondta, hogy a kerület által 
biztosított egymillió forintos 
támogatásból nemsokára ebben 
a teremben is interaktív tábla 
segíti az oktatást, és a műfüves 
pálya karbantartásához szüksé-
ges gépet is meg tudja vásárolni 
az iskola.

Az iskolakezdésről 
bővebben az 5. oldalon

2. oldal

KöszöntöttéK A Kinevezett igAzgAtóKAt
a központi tanévnyitó alkalmából kucsák lászló, az okta-
tásügyért felelős alpolgármester, országgyűlési képviselő 
díszkulcsokat adott át az újra, illetve újonnan kinevezett 
intézményvezetőknek. a kulcsokat és az azokhoz járó 
virágcsokrokat magyar márta (kandó téri általános Iskola), 
Véghely tamásné (kastélydombi általános Iskola), timotityné 
sibalin Hajnalka (gloriett általános és sportiskola), bán réka 
(dohnányi ernő zeneiskola) vehette át.  ugyanekkor a Vörös-
marty mihály Ének-zenei nyelvi általános Iskola és gimnázi-
um évnyitóján csomó tamás alpolgármester köszöntötte az 
új igazgatónőt, pásztor józsefnét.

társasházak 
támogatása
egy új támogatási formát 
szavazott meg a kerületi 
társasházak számára 
a képviselő-testület az 
augusztus 28-i ülésén. 
döntés született két új 
műfüves iskolai fut-
ballpálya építéséről és 
a nyúlcipő alapítvány 
támogatásáról is.

a lakásrendelet módosí-
tásának köszönhetően az 
önkormányzati támogatás 
egy újabb formájához 
juthatnak hozzá azok a 
kerületi társasházak, ame-
lyek felújításra vállalkoznak. 
erről az utolsó, augusztus 
28-i ülésén döntött a képvi-
selő-testület. ez a grémium 
a helyhatósági választá-
sokig már nem ül össze, 
a legközelebbi hasonló 
esemény az újonnan vá-
lasztott képviselők alakuló 
ülése lesz.
Hiánypótló feladatot lát el 
a nyúlcipő Konduktív Köz-
hasznú alapítvány: azokat 
a 2 hónapos és 18 éves 
kor közötti gyerekeket, 
fiatalokat segíti a felzárkó-
zásban komplex mozgásos 
fejlesztéssel, akik vala-
milyen fejlődési zavarral, 
problémával, lemaradással 
küzdenek. a XViii. kerületi 
önkormányzat már koráb-
ban is segítette az alapít-
vány munkáját azzal, hogy 
térítésmentesen adott a 
használatába ingatlant, ám 
a civil szakmai szervezet 
mára a lakatos-lakótele-
pen berendezett helyisé-
geket is kinőtte, így újabb 
költözésre van szükség. 
a testület döntése alapján 
a nyúlcipő alapítvány öt 
évre kapott meg egy sina 
simon sétányon található 
ingatant.
Műfüves futballpályát kap 
két kerületi iskola. Két 
újabb nyertes pályázatnak 
és az intézményfenntartók 
beleegyezésének köszön-
hetően hamarosan a szent 
lőrinc Katolikus általános 
iskola és a szenczi Molnár 
albert református iskola 
területén is műfüves pálya 
épül.
Megemelte a képviselő-tes-
tület a rászoruló főiskolai és 
egyetemi hallgatók tanulmá-
nyi támogatását: negye-
dével több jut erre a célra, 
mint az előző években.

Bővebben a 3. oldalon

több iskola is megszépülve, kibővítve várta a diákokat 

jó osztályzatBól 
legyen minél töBB!

az első osztályosok minden évben izgatottan és félszegen lépnek be az iskolába 
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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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„POsTáT a Havanná-
naK” – így nevezték a szer-
vezők azt a 2009-es aláírás-
gyűjtést, amelyhez csaknem 
kétezer helyi lakos csatlako-
zott.

– az előző önkormányzati 
ciklusban minduntalan arra 
hivatkoztak, hogy képtelenek 
zöldágra vergődni a Magyar 
Postával, ezért nem nyílt pos-
tahivatal a Havannán – em-
lékeztet Kiss Róbert önkor-
mányzati képviselő. 

Így levelével mindenkinek 
el kell baktatnia a szomszédos 
szent Lőrinc-lakótelepre vagy 
az Üllői úti „nagypostára”.

Időseknek 
Is megfelelő
– sok idős ember él a Havan-
nán, akik számára ez megter-
helő. Most végre pont kerülhet 
a posta ügyére – mondja Hava-
si Zoltán, a testületi, ügyrendi 
és koordinációs bizottság tag-
ja, miközben megállunk a ki-
szemelt épület mellett.

a hely ideális, hiszen a la-
kótelep központjában talál-
ható. Jelenleg diszkontáruház 
üzemel itt.

– Már megállapodtunk az 
önkormányzattal: száznegyven 
négyzetmétert leválaszthatunk 

a háromszázból a posta részére 
úgy, hogy a bolt is megmarad 
– világosít fel Havasi Zoltán.

sIkeres 
tárgyalások 
négy éve tartanak a tárgyalások 
a Magyar Postával, amelynek 
képviselői úgy vélték, a szent 
Lőrinc-telepi egységük megfe-
lelően szolgálja ki a Havannán 
élőket is – márpedig ők más-
ként gondolták. a sikeres ön-
kormányzati tárgyalásoknak 

köszönhetően végre belátható 
közelségbe került az, amit az 
egykori aláírásgyűjtők el akar-
tak elérni.

– a postai szolgáltatás alap-
szolgáltatás, amely minden-
képpen megillet egy 16 ezres 
közösséget – hangsúlyozza 
Kiss Róbert, majd hozzáteszi: e 
közösséget zömében idősek al-
kotják, akik számára megeről-
tető a hosszú gyaloglás vagy 
utazás, amely zord időjárás 
esetén komoly balesetveszélyt 
is jelent számukra. 

A HAvAnnA 
postájA
Sokak álma válik valóra 

� az első lakásokat 1978-ban adták át a Havan-
na-lakótelepen. Építettek óvodát, bölcsődét, 
iskolát, orvosi rendelőt, közértet, művelődési 

házat, postát azonban nem. ezt az áldatlan helyzetet 
kívánja most megváltoztatni az önkormányzat. már 
kiválasztották az épületet, ahol nemsokára feladhatják 
a leveleiket, befizethetik a csekkjeiket az itt élők.

Havasi zoltán (középen) és Kiss róbert (jobbra) a leendő posta épülete előtt beszélgetett a járókelőkkel

hAvAnnA-történelem – az 1976-os ötödik ötéves 
terv legfontosabb célkitűzése a munkáskerületek gyorsabb 
fejlesztése volt. ennek nyomán indult el a fővárosi tanács 
központi beruházással megvalósított rekonstrukciója, 
amelynek során eltüntették az úgynevezett állami 
lakótelepet. ezt a telepet 1921-ben építette a kormányzat, 
hogy tető legyen a trianoni döntés miatt elcsatolt 
területekről ide menekülő magyarok feje fölött. az ötmilliárd 
forintos beruházás, a 6020 lakásos Havanna-lakótelep 
építése 1977-ben kezdődött el, és 1985-re fejeződött be.
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az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

 Közélet Negyedével több támogatás a felsőoktatási tanulmányokhoz 

� egy új támoga-
tási formát sza-
vazott meg a 

kerületi társasházak 
számára a képvise-
lő-testület az au-
gusztus 28-i ülésén. 
döntés született két 
új műfüves iskolai 
futballpálya építé-
séről és a nyúlcipő 
alapítvány támogatá-
sáról is.

a lakásrendelet módosításának 
köszönhetően az önkormányzati 
támogatás egy újabb formájához 
juthatnak hozzá azok a kerületi 
társasházak, amelyek felújításra 
vállalkoznak. erről az utolsó, 
augusztus 28-i ülésén döntött a 
képviselő-testület. ez a grémi-
um a helyhatósági választásokig 
már nem ül össze, a legközeleb-
bi hasonló esemény az újonnan 
választott képviselők alakuló 
ülése lesz.

társasHázak 
támogatása
az önkormányzat korábban is 
minden lehetőséget megraga-
dott arra, hogy hozzájáruljon a 
kerületi társasházak felújításá-
hoz: ezt vissza nem térítendő tá-

mogatással vagy visszatérítendő 
kamatmentes kölcsönnel tehette 
meg. előbbi – az augusztus 28-
ig érvényben lévő önkormány-
zati rendelet értelmében – csak 
abban az esetben volt lehetséges, 
ha az adott társasház részt vett 
állami szerv által kiírt pályáza-
ton, és maradéktalanul megfe-
lelt az abban előírt feltételeknek. 

a társasházak azonban kere-
sik a pályázaton kívüli lehető-

ségeket is, hiszen előfordulhat, 
hogy a felújítás annyira halaszt-
hatatlan, hogy nem tudják meg-
várni a kiírást, vagy a tulajdono-
sok elegendő anyagi fedezettel 
rendelkeznek ahhoz, hogy más 
finanszírozási formát válasz-
szanak. Ilyen például a hitel. a 
társasházak képviselői az elmúlt 
években többször jelezték, hogy 

a tulajdonosoknak sokat segíte-
ne, ha az önkormányzat támo-
gatást tudna nyújtani a hitelek 
visszafizetéséhez, mert azokat 
így könnyebb volna törleszteni. 
a most elfogadott rendeletmó-
dosítás lehetővé teszi, hogy az 
önkormányzat – legfeljebb a be-
ruházás bruttó értékének 25 szá-
zalékával – hozzájáruljon ilyen 

módon a tervezett költségekhez, 
tehát egy új út nyílt meg a vállal-
kozó kedvű közösségek előtt.

költözIk 
a nyúlcIpő
Hiánypótló feladatot lát el a 
nyúlcipő Konduktív Közhasznú 
alapítvány: nem csupán a kerü-

letben, hanem az egész dél-pesti 
térségben, sőt egyre inkább a fő-
város távolabbi területein is azo-
kat a 2 hónapos és 18 éves kor 
közötti gyerekeket, fiatalokat 
segíti a felzárkózásban komp-
lex mozgásos fejlesztéssel, akik 
valamilyen fejlődési zavarral, 
problémával, lemaradással küz-
denek. az alapítvány emellett 

foglalkozik balesetet szenvedett, 
stroke-on átesett, sclerosis mul-
tiplexes vagy Parkinson-kóros 
felnőttekkel is. 

a nyúlcipő tevékenységének 
sikerét mutatja, hogy fennállá-
sának mintegy hat éve alatt úgy 
megnőtt a gondozottak száma, 
hogy többször is nagyobb helyre 
kellett költözni. a XvIII. kerü-
leti önkormányzat már koráb-
ban is segítette az alapítvány 
munkáját azzal, hogy térítés-
mentesen adott a használatába 
ingatlant, ám a civil szakmai 
szervezet mára a Lakatos-lakó-
telepen berendezett helyiségeket 
is kinőtte, így nagyobb területre 
van szükség. 

– egy ízben már segítettünk. 
Tekintettel az alapítvány hi-
ánypótló munkájára, kérem a 
képviselő-testületet, hogy támo-
gassa az előterjesztést – mondta 
Kucsák László alpolgármester az 
ülésen.

a testület döntése alapján 
a nyúlcipő alapítvány öt évre 
kapott meg egy sina simon sé-
tányon található ingatlant.

kÉt új 
futballpálya
Műfüves futballpályát kap két 
kerületi iskola. az önkormány-
zat már korábban bekapcsoló-
dott a Magyar Labdarúgó szö-
vetség pályázati rendszerébe, 
amely lehetővé teszi, hogy a ke-
rületben olyan műfüves pályák 
épüljenek, amelyek elsősorban 
a diákok iskolai sportolási lehe-
tőségeit bővítik, illetve minden 
korosztálynak szabadidős moz-
gási lehetőséget kínálnak. Két 
újabb nyertes pályázatnak és az 
intézményfenntartók beleegye-
zésének köszönhetően hama-
rosan a szent Lőrinc Katolikus 
általános Iskola és a szenczi 
Molnár albert Református Is-
kola területén is műfüves pálya 
épül.

HiteltámogAtás 
A társAsHázAknAk
Utoljára ült össze a 2010-ben megválasztott képviselő-testület

Tizenötödik éve vesz részt az önkor-
mányzat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerben. az Oktatási Minisztérium 
először 2000-ben hirdette meg a prog-
ramot, amelynek lényege az, hogy az 
adott település képviselő-testülete saját 
hatáskörében szavaz arról, milyen ösz-
szeggel támogatja a területén élő, szoci-
álisan rászoruló főiskolai vagy egyete-
mi hallgatókat. az oktatási intézmény 
a megszavazott összeget kiegészíti az 
érintett hallgatók szociális ösztöndíjá-
val, így azok olyan összeghez juthatnak 
hozzá, amelyet saját erőből nehezen 
vagy egyáltalán nem tudnának előte-
remteni, így akár a tanulmányaikat is 
félbe kellene szakítaniuk.

a XvIII. kerületi önkormányzat 
kezdettől fogva részt vesz a program-
ban, az elmúlt másfél évtizedben ösz-
szesen 1540 pályázatot fogadott el, s 
ezeket összesen 86 millió forinttal tá-
mogatta.

– Hosszú ideje mindig ugyanaz az 
összeg, 8 millió forint szerepel ezen 
a költségvetési soron. véleményem 
szerint égetően szükséges, hogy ez 
az összeg emelkedjék, vagyis az ön-
kormányzat nagyobb részt vállaljon 
a tehetséges fiatalok támogatásában 
– hansúlyozta az augusztus 28-i kép-
viselő-testületi ülésen Csomó Tamás 
alpolgármester.

az előterjesztő arra tett javaslatot, 
hogy az önkormányzat 2015-ben 10 
millió forintot fordítson erre a célra, 
ami 25 százalékkal több az eddigi tá-
mogatásnál. 

a testület egyhangúlag fogadta el a 
javaslatot.

figyelmeztet 
a földHivatal
Budapest Főváros Kormány-
hivatala Földhivatalának tudo-
mására jutott, hogy bizonyos 
vállalkozók országos földhiva-
tali ügyintézést ígérve hiteles 
tulajdoni lapot és térképmá-
solatot is kínálnak tetemes 
– csaknem kétszeres – több-
letköltség ellenében, a meg-
rendelést követő néhány mun-
kanapos teljesítéssel. 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 
földhivatali ügyintézés idegenekre bí-
zása és a többnapos késedelem jelentős 
kockázattal jár!
Hiteles, biztonsági elemekkel ellátott 
tulajdonilap-másolatot, térképmásolatot 
kizárólag a földhivatalok és a kormány-
ablakok szolgáltatnak. Budapesten a ke-
rületi földhivatalok a hét minden mun-
kanapján nyitva tartanak, ügyfeleink 
jellemzően 10 percen belül intézhetik el 
az ügyeiket. 

a kormányablakokban ingyenes 
ügyfélkapus regisztrációt követően az 
online rendszer az érdeklődőnek saját 
számítógépéről közvetlen hozzáférést 
biztosít a földhivatali adatokhoz. Így a 
nap 24 órájában lekérdezhető e-hiteles 
vagy nem hiteles tulajdoni lap, térkép-
másolat. 

a földhivatalokról és a díjakról a hi-
vatalos honlapon tájékozódhatnak: 

www.foldhivatal.hu.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

TÖBB PénZ JuT a 
TOváBBTanuLóKnaK
megemelte a képviselő-testület a rászoruló főiskolai és egyetemi hallgatók tanulmányi támogatá-
sát: negyedével több jut erre a célra, mint az előző években.

csomó tamás alpolgármester égetően szükségesnek tartotta a keretösszeg növelését

az önkormányzat korábban is minden lehetőséget megragadott arra, hogy hozzájáruljon a kerületi társasházak felújításához
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4 Közélet Csaknem 80 millió forintot fordított az önkormányzat a felújításra

Tíz új kamera 
összesen tíz új kamerával bővül 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre térfi-
gyelő rendszere. A kamerák közül hetet 
telepítenek az Alacskai lakótelepre és 
hármat a lakatos-lakótelepre. ez utób-
bi helyen a régiekkel együtt szintén hét 
kamera ügyel majd a közbiztonságra.

a térfigyelő kamerahálózatot saját anyagi for-
rásból szélesíti a XvIII. kerületi önkormányzat, 
amely kiemelt feladatként kezeli a közbiztonsá-
gi rendszer folyamatos fejlesztését. a bővített 
térfigyelő hálózat újabb nagy kiterjedésű lakó-
területek felügyeletére lesz alkalmas.

az új térfigyelő egységek a közterületeken, 
iskolákban és üzletekben is számos helyen al-
kalmazott félgömb formájú, úgynevezett dome 
(kupola) kamerák. ez a típus rendkívüli ellen-
állóságának köszönheti a népszerűségét. a 360 
fokban elforgatható optika vandálbiztosnak 
mondható, mivel nem könnyű elmozdítani, 
megrongálni, le- vagy összetörni.

az alacskai úti lakótelepen elsősorban a 
betörések számának csökkenését várják az 
elektronikus őrszemek bevetésétől. amint azt 
a XvIII. kerületi Rendőrkapitányságon műkö-
dő térfigyelő szolgálat illetékesei, illetve Csabafi 
Róbert fideszes önkormányzati képviselő koráb-
ban már többször hangoztatta: a kamerák jelen-
léte legalább annyira fontos a bűnmegelőzésben, 
mint a felderítésben.

az alacskai lakótelepen a Juharos sor és a 
Kőrisfa utca sarkán; a nyárfás sor és a Krepuska 
géza sétány találkozásánál; a Juharos sor 10. 
szám előtt; a Krepuska géza sétány és a nemes 
utca sarkán; a Csörgőfa utcában; a Péteri út és 
az alacskai út sarkán, valamint a Királyhágó 
utat, az alacskai utat és a nemes utcát össze-
kapcsoló körforgalomnál lesznek kamerák.

a Lakatos úti lakótelepen eddig négy térfi-
gyelő kamera működött. Mivel a kamerákat 
olyan meglévő oszlopokon kell elhelyezni, ame-
lyeken biztosított a tápfeszültség-ellátás, az épí-
tők utca 8. szám előtt lévő kamerát át kell rakni 
egy ilyen oszlopra.

a három új térfigyelő egység közül az egyiket 
a Mikszáth Kálmán és az aranyeső utca sarkára 
telepítik, aminek köszönhetően az itt élők ismét 
birtokba vehetik majd azt a 24 férőhelyes par-
kolót, amelybe a lopástól, rongálástól félve évek 
óta nem szívesen álltak az autóikkal. Új kamera 
lesz ezenkívül az építő utca 6. és  az építő utca 
22. számú ház előtt is.

Ê P. a.

akció a tisztább
környezetért
az önkormányzat környezetvédelmi csoportja 
szeptember 20-án, szombaton veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akciót szervez a Martinovics 
téren, a Béke téren, a Havanna-lakótelepen (a 
Kondor Béla Közösségi Ház előtt), valamint a 
pestszentimrei Hősök terén.
a helyszíneken aznap 9 és 13 óra lehet leadni a 
hulladékot.

Leadható a háztartásban keletkező elektro-
nikai hulladék (tévé, monitor stb.), illetve ve-
szélyes hulladék (festék, permetezőszer, hígító, 
fáradt olaj, akkumulátor stb.).

autógumi leadására nincs lehetőség.

Mi legyen a 
piros repülővel?
szeptember elsején az iskolák ka-
pui kinyíltak, ugyanekkor bezárt a 
mcdonald’s a lőrinc Centernél. Úgy 
hírlik, a „mekit” igen kevesen sajnál-
ják, azonban az előtte pihenő An–2-es 
repülőt annál többen.

Pihen a tűzpiros kétfedeles, mert nem repül, 
de az elmúlt majd két esztendőben nem pihen-
hetett igazán sosem, mivel a kerületi és a kör-
nyékbeli gyerekek nem hagyták. Bizonnyal ke-
vesen akadnak, akik nem szülinapi zsúroztak a 
gyermekbaráttá alakított egykori szállítógépen. 
e zsúroknak minden bizonnyal vége szakad, 
amennyiben az öreg repcsit a repülőgép-emlék-
parkba szállítják. ez utóbbi hír kavarta fel iga-
zán a kedélyeket. 

ughy attila polgármester például Facebook-
oldalán így ír: „azt szeretném, ha nálunk ma-
radna, és felállítanánk a kerület valamelyik ját-
szóterén – mégiscsak egy emblematikus tárgy, 
és hadd használják továbbra is a lurkók. ebben 
kérem a támogatásukat. Ha egyetértenek azzal, 
hogy azonnal kezdjük meg a tárgyalásokat, ak-
kor nyomjanak egy like-ot, osszák meg a felhí-
vást, a kommentekben pedig javasoljanak hely-
színt! nekem van ötletem, de kíváncsi vagyok a 
véleményükre.”

a polgármester felhívása nem maradt vissz-
hangtalan, az oldalát figyelemmel kísérők szép 
számmal osztották meg ötleteiket az idővona-
lon. Legtöbben a Bókay-kertben látnák szívesen 
a repülőt, ám nem sokkal maradnak le azok, 
akik hagynák jelenlegi helyén. szerintük a gép 
környékét kellene gyermekbaráttá alakítani. 
egyik hozzászóló szerint a temető mögött ka-
landparkot lehetne létesíteni, ahol remek helye 
volna a kétfedelesnek. egy másik a sas utca 
végén álló játszóteret javasolja, de felmerült a 
rehabilitáció előtt álló Büdi-tó környéke vagy a 
Hét vezér tér is, csakúgy, mint a Hargita tér.

Még igen fiatal a hír, de lám, máris sokakat 
foglalkoztat, hova kerüljön a „mekdöncis” re-
pülőgép.

Ê dia

Családias 
LMP-piknik 
Családias hangulatú pikniken találko-
zott támogatóival, aktivistáival a lehet 
más a Politika Xviii. kerületi szerveze-
te. Az augusztus 22-re szervezett bog-
rácsozáson részt vett Kassai dániel, a 
párt kerületi polgármesterjelöltje is.

a napsütéses időnek köszönhetően sokan jöt-
tek gyerekekkel, akik pillanatok alatt birtokba 
vették a Halmi-erdő sas utcai bejáratánál lévő 
játszóteret. a szabad tűzön rotyogó friss lecsó 
mellé került sör, sőt székely Imre kerületi párt-
elnöknek köszönhetően házi sütemény is.    

a vendégek a főváros különféle részeiből ér-
keztek. Perneczky László újpesti képviselő rövid 
eligazítást is tartott az aktivistáknak az önkor-
mányzati választáshoz kapcsolódó ajánlások 
gyűjtésének mikéntjéről.

Kassai Dániel elmondta, hogy a családi pik-
nik egyrészt a helyi támogatókkal való találko-
zást szolgálta, másrészt a 4K jelöltjeit is be kí-
vánták mutatni. 

– a kerületben ugyan mind a 14 választási 
körzetben LMP-s jelölt indul, de számítunk a 
4K-sok támogatására mind az ajánlásgyűjtés-
ben, mind a szavazáskor – fogalmazott. – a mai 
piknik egyébként jellemző pártunk hétköznapi 
tevékenységére is, azaz kifejezi, hogy bárki csat-
lakozhat hozzánk, és hogy fontos számunkra a 
család. Családpolitikánknak fontos részét képe-
zi az a törekvés, hogy az újszülöttek után min-
den anyuka egyszeri önkormányzati támogatás-
ban részesüljön. ezt szeretnénk elérni, illetve ha 
lehetőséget kapunk rá, akkor mi magunk meg-
teremteni ennek lehetőségét. a rendszer egyéb-
ként már több fővárosi kerületben működik. 

Ê P. a.

Három osztály tanul 
a Kandó suli új épületében
Két harmadik és egy második osztály vette birtokba szeptember 1-jén a Kandó téri 
általános iskola új épületét. A régi élelmiszerbolt alapjaira épített iskolarészleg a 
három tanterem mellett egy tágas előtérből, fiú- és lánymosdóból, akadálymente-
sített mellékhelyiségből, valamint egy teakonyhából áll. A 75 millió forintért megvá-
sárolt épületre, illetve környezetének a rendbetételére csaknem 80 millió forintot 
fordított az önkormányzat.

– az épület szép, és bár ezt a megoldást egyfaj-
ta kényszer szülte, az iskola bővítésének szüksé-
gessége édes feladat volt számunkra, mert ez azt 
jelenti, hogy egyre több gyerek van a kerületnek 
ezen a részén – mondta Ughy Attila polgármes-
ter, aki Kucsák László és Lévai István Zoltán al-
polgármesterekkel közösen adta át az új létesít-
ményt.

Dámsa József, a körzet fideszes önkormányzati 
képviselője elmondta, hogy 80 gyerek tanul majd 
az új tantermekben. a Kandó suli új ékessége sa-
ját kis udvart is kapott, de közvetlen kijárata van 
magára a térre is, ahol a testnevelésórákat tart-
hatják, és a szüneteket is tölthetik a diákok.

– a Kandó téri iskola bővítésére a régi közért-
épület megvásárlása volt a legkézenfekvőbb meg-
oldás. a városgazda XvIII. kerület nonprofit 
Zrt. csapata nagyszerű munkát végzett, mind a 

külső, mind a belső kialakítás első osztályú lett – 
tette hozzá Dámsa József.

az elmúlt években rendkívül sok család köl-
tözött a kerületnek ebbe a részébe. 

– várható volt, hogy kinőjük az iskolát. 
amikor 1980-ban itt kezdtem tanítani, akkor 
16 tantermes iskolát álmodtak erre a helyre, de 
még mindössze 360 gyerek járt ide. Ma több 
mint duplájára, 752-re nőtt a létszám, és a kor 
kihívásainak megfelelő körülményekhez megol-
dást kellett találni – magyarázta Magyar Márta, 
az iskola igazgatója. – Örülök, hogy az iskola 
közvetlen környezetében találtunk erre helyet, 
ahogy én nevezem, ez lett az iskola „campusa”. 
az itt tanulóknak is minden ugyanúgy a ren-
delkezésükre áll, mint a főépületbe járó diákok-
nak. 

Ê P. a.

Képviselő a közbiztonságért
lakossági jelzéssel kezdődött. dömötör istván képviselő értesült arról, hogy kör-
zetében, az Attila és a töhötöm utca találkozásának környékén élőket megfélemlí-
tette az egyik ott lakó család feje. 

Három rendőrrel megerősítve indulunk a megjelölt 
helyszínre. az attila utca végénél lassít a rendőrau-
tó. Dömötör István kiszáll, s az út szélén várakozó 
nőhöz lép. egyenruhás kísérői a közelből figyelik a 
beszélgetésüket.

– a rendőr kollégák többször felajánlották, hogy 
ha ilyesmi történik, velem jönnek. Tessék nyugod-
tan felhívni, és tíz perc múlva itt vagyunk – báto-
rítja őt a képviselő.

elkeseredésében tanácstalanul tárja szét a karját 
a hölgy.

– semmit nem fizetnek, és kihordják az utcára a 
szemetüket…

– Ilyenkor szóljanak nekem, vagy akkor, ha han-
goskodnak, vagy ha megfenyegetik önöket.

Keserűen sorolja az asszony az eddig elviselt 
dolgokat: amióta a család ideköltözött, ordíttatják a 
rádiót, és mindenfélét égetnek a kertben.

– az egyik szomszédos házat szétlopták amed-
dig nyaraltak a tulajdonosok. amit nem tudtak el-
vinni, például a tévéjüket, azt összekarcolták.

– Beszéljünk velük – ajánlja Dömötör képviselő.
– én félek – mondja az asszony. – Mindenkit 

megfenyegettek már, hogy elvágják a torkát.

a hölgy marad, Dömötör István és a rendőrök a 
jelzett ház kerítéséhez mennek. Jól megtermett fér-
fiként a képviselő könnyedén szól be a kerítés fölött 
a rendőrök láttán a veranda fedezékébe húzódott de 
minden lépésünket figyelemmel kísérő háziaknak.

– Jöjjenek ide, legyenek kedvesek!
Lassan, közeledik két ember, egy férfi és egy nő. 

Dömötör István ráismer a férfira.
– Már beszélgettünk egyszer. emlékszik, mit 

mondtam? Úgy lehet itt élni, ha a környéknek nyu-
galma van.

ezután elsorolja, milyen panaszokat hallott a 
szomszédoktól.

– Melyikek voltak? – kérdezi az udvaron álló 
családfő.

a képviselő megcsóválja a fejét.
– nem képzeli, hogy megmondom!
– nem történt itt semmi olyasmi, amit monda-

nak – állítja a családfő.
– akkor nem lennék itt rendőrökkel.
szó szót követ, látható egyetértés nélkül. Dömö-

tör István megígéri, annyiszor jön, ahányszor csak 
kell. 

Ê ditzendy

csabafi róbert és dámsa józsef a környékre költöző családok érdekében halaszthatatlan volt az iskola bővítése

dömötör istván nem ijed meg a körzetében élő balhés lakóktól
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érettségi akár 
egy év alatt! 
Felnőttoktatás:
érettségi munka mellett,  
érettségi baba mellett, érettségi 
vidékről, érettségi külföldről a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek gimnáziumában 
(1181 Budapest, Kondor Béla 
sétány 10. Tel.: 291-9597,
290-9487)

Beiratkozás: 
keddtől péntekig 13-tól 19 
óráig, szombaton 8-tól 16 óráig

tAnítási idő:
levelező tagozat:
kedden, szerdán, csütörtökön 
16.30-tól 20.20-ig

távoktató-levelezői 
tagozat:
csütörtökön, pénteken 16.30-tól 
20.20-ig, szombaton 8-tól
17 óráig

Jelentkezés feltétele:
általános iskolai bizonyítvány, 
betöltött 16. életév

szakmunkás bizonyítvánnyal 
rendelkezők indokolt esetben, 
egyéni tanrenddel, osztályozó 
vizsgákkal 2 vagy akár  
1 év alatt is elvégezhetik 
a középiskolát.

Ügyintézők:
Haisza Katalin
(+36-20-251-8522),
Dombos Jánosné
(+36-20-992- 4767)

�csaknem 60 
elsős kisdiák várta 
megilletődve az 

évnyitót a pestszentlő-
rinci német nemzetisé-
gi általános Iskolában, 
miközben a Vajk-sziget 
általános Iskolában 
rendhagyó – születés-
napi – évnyitót tartottak. 
az intézmény szep-
tember elsején kezdte 
harmincadik tanévét.

PusKás–ditzendy  

Elek Noémi igazgatónő a Piros-
iskola évnyitóján köszöntőjében 
büszkén utalt arra a tényre, hogy 
az 1927 óta fennálló intézmény 
falai között tanuló diákok közül 
sokaknak a szülője, sőt a nagy-
szülője is a Piros iskolába járt. 

– nem túlzás tehát azt mon-
dani, hogy intézményünknek 
generációkon átívelő hagyo-
mányai vannak – mondta elek 
noémi. – a nemzetiségi nyelv-
oktató program szerint 1996 óta 
oktatjuk a diákjainkat. a gye-
rekek kétnyelvű bizonyítványt 
kapnak, ami előkelő belépő egy 
középfokú intézménybe. 

az igazgatónő kiemelte, hogy 
az elmúlt tanévben az iskolában 
nyelvvizsgázókon kívül a nyári 
szünetben több diák is különbö-
ző szintű német vizsgát tett. 

cukorsüVeg 
a meglepetÉs
a Piros iskola évnyitóján idén 
is felelevenítették a Zuckertüte, 
azaz a cukorsüveg átadásának 
hagyományát – valamennyi el-
sős megkapta a finomságokkal 
töltött színes ajándékcsomagot. 
ugyancsak hagyomány a német 
nemzetiségi iskolában, hogy az 
igazgatónő név szerint bemutat-
ja az első osztályosokat. Idén 58 
kisdiák kezdte meg itt a tanul-
mányait.

a XvIII. kerületi német 
nemzetiségi Önkormányzat 
nevében Fekete György elnök 
is köszöntötte a diákokat, a ta-
nárokat és a szülőket, majd is-
mertette az önkormányzat által 
szervezett szeptemberi közössé-
gi programokat, amelyek közül 

kiemelkedik a Lesenacht, azaz a 
könyvmolyok éjszakája. a Ten-
gerkincs Játszóházban szeptem-
ber 12-én várják az éjjeli olva-
sásra összegyűlő nebulókat.

a kerület többi általános is-
kolájához hasonlóan az első ta-
nítási napon a Piros iskolában is 
megkapták a gyerekek az önkor-
mányzat ajándékát, a füzet- és 
írószercsomagot.

– Reméljük, hogy az évfo-
lyamok igényeinek figyelembe-
vételével összeállított tíz dara-
bos füzetcsomag és az írószerek 
valamennyi diákunk iskolakez-
dését segítik – mondta elek no-
émi arra a tényre utalva, hogy az 

intézménybe járó tanulók mint-
egy fele nagycsaládban él.

az ünnepséget követően Fe-
kete györgy bemutatta az ér-
deklődőknek az iskola területén 
felállított életfát. a németek, 
illetve a német nemzetiség ün-
nepeinek jelképeivel díszített 
oszlop hivatalos átadását, il-
lusztris vendégek meghívásával, 
szeptember folyamán tervezi a 
nemzetiségi önkormányzat.

a Három 
ÉVtIzedes Iskola 
érthető, hogy a vajk-sziget ál-
talános Iskolában miért állt 

harminc tanár harminc gyer-
tyával a kezében, miközben 
szólt a Harmincéves vagyok 
című Presser-musical slágere, a 
születésnapomra.

Ünnepi beszédében Ertli Má-
ria igazgató felsorolta, mi min-
den újult meg a szünet alatt a 30 
éves iskolában. Kiemelte, hogy 
a nyári felhőszakadások miatt 
beázó tornatermet a tantestület 
együttes erővel kármentesítet-
te, majd rátért a most kezdődő 
tanévre.

– az önkormányzat jóvol-
tából idén minden általános 
iskolás diák ingyenes füzet- és 
írószercsomagot kap – jegyezte 

meg az igazgató asszony, majd a 
legkisebbekhez fordult:

– Kedves elsősök, végre isko-
lások lettetek. Izgalmas dolgok 
várnak rátok a számok és a be-
tűk birodalmában. szeretném, 
ha szorgalmasan, magabiztosan 
haladnátok a tudás országútján. 
érezzétek jól magatokat itt, a 
harmincéves vajk-szigeten.

az elsősök után a végzősöket 
szólította meg ertli Mária. a to-
vábbtanulást említve felhívta a 
nyolcadikosok figyelmét, hogy 
dönteni sosem egyszerű, ezért 
mérlegeljék szüleik, tanáraik ta-
nácsait.

– Tanulmányaitokkal, maga-

tartásotokkal mutassatok példát 
a kisebbeknek – figyelmeztetett 
Mária néni, majd felelevenítet-
te azt a két évtizedet, amikor 
Kucsák László volt az igazgató, ő 
pedig a helyettese.

gáláns ajándÉk
Természetesen az egykori direk-
tor, a kerület parlamenti kép-
viselője és alpolgármestere is a 
szónoki emelvényre lépett a szü-
letésnapi évnyitón. elsőként fel-
idézte a költözést, amikor 1984-
ben átadták az iskola jelenlegi 
épületét. a képviselő megszo-
kott könnyed modorában szólt a 
tanulókhoz:

– Kedves diákok, amikor az 
augusztus 20-i tűzijáték már 
csak emlék, akkor aggódhattok, 
hogy közeledik az iskolakezdés. 
Fel a fejjel, csak 181 tanítási nap 
áll előttetek! azt kívánom, hogy 
az idei tanévet is eredményesen, 
felelősen és sportosan töltsétek! 
és hogy ezt segítsük, az önkor-
mányzat egymillió forintot ajánl 
fel az iskolának.

gyertyás 
évKezdet
A megnyitót követően 
a vajk-sziget harminc 
pedagógusa vonult 
a tornaterembe, 
kezükben méretes 
csillagszóró 
gyertyákkal. e 
gyertyákat Kucsák 
lászlóval együtt 
dömötör istván 
önkormányzati 
képviselő lobbantotta 
lángra. A lángból szikra 
lett, s ez a meghitt 
fény táncolt az ünneplő 
diákok, tanárok és 
szülők szemében a 
jeles esemény végén.

megilletődve várták 
A tAnévkezdést
Rendhagyó ünnep szeptember elsején a Vajkban

a cukorsüveggel a kezükben már bátrabban mosolyogtak az új diákok 

az évfolyamonként a tantervhez igazí-
tott csomagokban minden gyerek 10-10 
füzetet kapott, amelyek között volt vo-
nalas, négyzethálós, illetve sima vagy 
éppen énekfüzet is.

az írószercsomagban is csupa olyan 
dolog – többek között vízfesték és színes 
ceruza – található, amelyeknek szemmel 
láthatóan nemcsak az elsősök, hanem a 
tanító nénik is megörültek, hiszen ezek 

a rajz- és íróeszközök mind jól felhasz-
nálhatók a készségfejlesztéshez. 

– nagyon komoly segítség ez a tan-
szercsomag, mert a szülők jelentős ré-
szének komoly megterhelés az iskolakez-

déssel kapcsolatos kiadásözön – mondta 
kollégái nevében is Tasnádi András, a 
Brassó utcai általános Iskola igazgató-
ja. – Most, hogy felmenő rendszerben 
kezd ingyenessé válni a tankönyv, és 
idén az első és második osztályosoknak 
is térítésmentesen tudtuk adni a tan-
könyveket, még többet jelent. annak 
köszönhetően, hogy a füzetekkel és a 
remekül összeállított írószercsomaggal 
is segíthettünk, a szükséges kiegészítés 
már nem lesz egy családnak több 10 ezer 
forintos nagyságrendű. 

az önkormányzat iskolakezdéshez 
adott tárgyi támogatásáról Ughy Attila 
polgármester azt mondta, hogy ha a ke-
rület közösségének, a takarékos és pon-
tos gazdálkodásnak köszönhetően egy 
picit jobban megy, akkor abból minden-
kinek részesülnie kell. 

– Úgy gondolom, hogy nem felada-
tunk megítélni, amit az ellenzéki oldal 
szívesen hangoztat, hogy ki a szociáli-
san rászoruló. ezt ma, különösen ebben 
a devizahiteles helyzetben, olyan nehéz 
meghatározni, hogy én nem mernék 
pálcát törni senki fölött, hogy kapjon, 
vagy ne kapjon az önkormányzat által 
biztosított támogatásból – fogalmazott 
ughy attila. – a füzet- és az írószercso-
mag is egyfajta bizonyíték arra, hogy a 
gyerekek kezét sem engedjük el, hiszen 
ők is ugyanolyan egyenjogú polgárai ke-
rületünknek, mint a felnőttek.

– azt pedig már korábban, más ak-
cióknál, például az élelmiszercsomag- 
vagy krumpliosztásnál is tapasztaltuk, 
hogy az emberek becsületesek. sokan 
küldenek köszönőlevelet, amelyben fel-
ajánlják azt, amit kaptak, azoknak, akik 
megítélésük szerint sokkal inkább rá-
szorulnak az adományra.  nem nekünk 
kell eldöntenünk, hogy ki kaphat segít-
séget, hanem rábízhatjuk ezt az itt élők-
re – hangsúlyozta a polgármester.

Ê P. a.

ÖRÖMeT sZeReZTeK a FÜZeT- 
és ÍRósZeRCsOMagOK
Az első osztályosok már közvetlenül a tanévnyitó után megkapták az önkormányzat által összeállított 
ajándék füzet-, illetve írószercsomagot, míg a többi általános iskolás diák az első tanítási napon. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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� javában tart 
pestszentlőrinc-
pestszentimre 

jelenlegi legnagyobb be-
ruházása, a szennyvíz-
csatornázás. a kivitele-
zés nagyon jó ütemben 
halad, összesen 66 kilo-
méternyi új vezeték épült 
már ki. az ingatlanok 
rákötésével ugyan még 
egy rövid ideig várni 
kell – pestszentlőrincen 
várhatóan az ősztől, 
pestszentimrén az év 
végétől indulhatnak el 
szakaszosan a ráköté-
sek –, azonban addig is 
hasznos lehet sorra ven-
ni, hogy milyen előnyei 
vannak az új hálózathoz 
való csatlakozásnak.

tIsztább És 
modernebb 
környezet
az eddig ellátatlan kerüle-
ti háztartások több évtizedes 
szennyvízproblémáját oldja meg 
a most épülő csatornarendszer. 
a korszerű szennyvízelvezetés 
számos vitathatatlan előnnyel 
jár, ezért az érintett tulajdono-
soknak mindenképpen megéri 
csatlakoztatni az ingatlanukat a 
kiépülő hálózathoz. a szenny-
vízcsatornázás egyik legfon-
tosabb eredménye az, hogy 
tisztább, higiénikusabb lesz a 
környezetünk. a csatornázatlan 
háztartások elszivárgó szenny-
vize a talaj, a talajvíz mellett 
az élővizeket is károsítja, sőt az 
egészségünket is veszélyezteti. a 
fejlesztés során kiépülő korsze-
rű csatornahálózatnak köszön-
hetően a szennyvíz többé nem 
károsítja a talajt és a talajvizet, 

hanem a Budapesti Központi 
szennyvíztisztító Telepre jut, 
ahonnan megtisztítva kerül a 
Dunába. a szennyvíz elvezetése 
és megfelelő tisztítása összessé-
gében zöldebb, tisztább, élhe-
tőbb lakókörnyezetet teremt az 
egész kerület számára. 

nIncs többÉ 
szIppantás! 
a csatornázatlan háztartások 
gyakori „vendége” a szippan-
tós autó, amelyet időről dőre ki 
kell hívni a házi szennyvíztáro-
ló ürítése miatt. ez a kényszerű 
megoldás visszatérő kényel-
metlenséget jelent az érintett 
ingatlantulajdonosoknak. a 
szennyvízcsatornára való rá-
csatlakozáskor ez a probléma 
teljesen meg fog szűnni, a továb-
biakban nem lesz más dolguk az 
érintetteknek, mint élni a kor-
szerű és kényelmes megoldással. 

a szennyvízcsatornázás 
nagyon kedvező feltételekkel 
valósul meg: a XvIII. kerüle-
ti önkormányzat átvállalta a 
közműfejlesztésért fizetendő 40 
ezer forintos ingatlantulajdono-
si hozzájárulást. Így kizárólag 
a házi hálózat kiépítését kell a 
lakosoknak egyedileg megolda-
niuk. ezért cserébe az ingatlan 
komfortosabb lesz, és – bár je-
lenleg nehéz ingatlanpiaci becs-
léseket tenni – legalább a beru-
házás és a rákötés összértékével 
megnőhet az ingatlan értéke. 

a fentiek alapján levon-
hatjuk a következtetést, hogy 
mindenképpen érdemes rácsat-
lakozni a szennyvízcsatornára, 
hiszen annak számos előnye 
van az érintett ingatlantulajdo-
nosok és a kerület egésze szá-
mára is. a szennyvízcsatorná-
zás magasabb komfortszinttel, 
az ingatlanok felértékelődésével 
jár, és egyúttal Pestszentlőrinc-
Pestszentimre modernizációját 
is eredményezi. 

a szennyvízcsatornázás magasabb komfortszinttel és az ingatlanok felértékelődésével jár

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

értékesebbek 
lesznek Az 
ingAtlAnok
Érdemes rácsatlakozni az új szennyvízcsatornára

Fontos tudni, hogy a tervezés-
től a használatbavételig a házi 
rákötés minden lépése a Fővá-
rosi Csatornázási Művek hoz-
zájárulásához, engedélyéhez 
van kötve. ennek megfelelően a 
házi hálózat tervét is előzetesen 
be kell nyújtani ellenőrzésre, és 
a belső csatorna megépítése is 
csak az FCsM külön erre vonat-
kozó szolgáltatói hozzájárulásá-
nak birtokában kezdhető meg.

a házi rákötés teljes folyama-
ta, a megkövetelt szigorú felté-
telek a lakosság érdekét szolgál-
ják. az idő előtti rákötés, azaz 

az új csatorna engedély nélküli 
használata komoly következmé-
nyekkel jár. amíg az FCsM nem 
veszi át üzemeltetésre az adott 
vízgyűjtő területet, addig az 
nem működik, tehát az engedély 
nélkül bekötött csatornából nem 
folyik el a szennyvíz. a bekerülő 
szennyvíz – a csatorna megtelté-
vel – elöntést, sőt közegészség-
ügyi károkat is okozhat. nem 
beszélve arról, hogy az idő előtti 
használat miatt az utcai vezeték 
nem vizsgálható, így csúszik 
a csatorna ellenőrzése, ezzel 
együtt az érintett útszakasz is 

csak később állítható helyre. a 
projekt résztvevői ezért szabály-
sértési eljárást kezdeményezhet-
nek azon ingatlantulajdonosok-
kal szemben, akik az idő előtti 
rákötéssel lassítják a beruházás 
előrehaladását.

érdemes tehát betartani a rá-
kötésre vonatkozó előírásokat, 
hiszen így biztosítható, hogy 
a tervek szerint néhány hónap 
múlva minden érintett garan-
táltan jó minőségű, minden 
szempontból megfelelő állapotú 
hálózatot vehessen majd hasz-
nálatba.

KÖveTKeZMénnyeL JáR 
aZ IDő eLőTTI RáKÖTés
Bár sok utcában már elkészült a gerinccsatorna és a házi bekötővezeték is, ez még 
nem jelenti automatikusan azt, hogy minden feltétel adott a házi hálózat megtervez-
tetéséhez és kiépítéséhez. A tervek elkészítésének feltétele az, hogy a már megépült 
utcai gerincvezeték műszaki ellenőrzése is megtörténjen, ugyanis ekkortól állnak 
rendelkezésre a belső hálózat tervezéséhez szükséges adatok. Arról, hogy egy-egy 
utcában elvégezték-e már a szakemberek a vezeték szükséges vizsgálatát, a http://
www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugyintezes/budapest_teljes_koru_csatornazasa/ ol-
dalon tájékozódhatnak.

Forduljon a beruházás 
ügyFélszolgálatához!
ingatlantulajdonosként, közlekedőként számos kérdés, kérés merülhet fel a ki-
vitelezés kapcsán. Forduljon bizalommal a BKisz Projekt Ügyfélszolgálatához, 
ahol készségesen igyekeznek választ adni a kérdésekre, illetve megoldást találni 
az esetlegesen felmerülő problémákra. 

az ügyfélszolgálat elérhetőségei
Ingyenesen hívható zöldszám: 06-80-205-412 (hétköznapokon 8–18 óra között személyesen, ezen 
időszakon kívül pedig automata rögzítő kezeli a beérkező hívásokat).

e-mail cím: info@epulocsatorna.hu
a legfontosabb információk, gyakorlati tudnivalók, hírek a beruházás weboldalán, a www.

bpcsatornazas.hu címen is elérhetők.
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a kiemelt projektként kezelt csatorná-
zás során lapunkhoz is eljut a XvIII. 
kerületben élők véleménye. előző szá-

munkban a pestszentlőrinci Delfin 
utcában élők mondták el a tapasztala-
taikat, illetve beszéltek arról, miként 

változtatja meg az életüket az új csator-
na. ezúttal Pestszentimréről kerestek 
meg minket.

a befejezÉsben 
bízVa
Bérczi Imre (képünkön) több mint öt-
ven éve él a Lajos utcában. a 77 éves 
egykori hivatásos sofőr életét is nagy-
ban megkönnyíti a közműépítés, de 
kérdései is voltak a további munkála-
tokkal kapcsolatban.

– Bár az utcánkban láthatóan jó mi-
nőségben készült el a csatornafektetés 
és az aszfaltozás, szeretném, ha a szom-
szédos eke utcában is hasonló volna a 
helyzet – mondta Bérczi Imre a két utca 
kereszteződéséhez sétálva.  – Tudomá-
som szerint még nincs kész az átemelő 
szivattyú a 625. utcánál. Lakótársaim-
mal együtt szeretném, ha ez mielőbb 
elkészülne, és reméljük, hogy az eke 

utca aszfaltburkolata is olyan lesz, mint 
a mi utcánké, mert itt most csak por-
zik, illetve esőben sár van, és összegyű-
lik a víz.

türelmet kÉrnek
a helyszíni tapasztalatok után felkerestük 
Fucskó Lászlót, az említett utcaszakaszo-
kon a csatornázást végző Penta Kft. épí-
tésvezetőjét, aki igyekezett megnyugtató 
válaszokat adni Bérczi Imre kérdéseire.

– az eke utca Búzakéve utca felé 
eső szakaszán még a nyomóvezetéket 
kell lefektetni, és az aszfaltozással meg 
kell várni a 625. utcánál lévő kiserdőnél 
az átemelő megépítését is – informált 
Fucskó László. – Bár az aszfaltozást 
nem mi végezzük, biztos vagyok abban, 
hogy belátható időn belül a kérdéses 
helyeken is a Lajos utcában lévőhöz ha-
sonló minőségű útburkolat lesz.

megbízHató cÉgek
Bérczi Imre azt is elmondta, hogy szá-
mára annyiban kellemetlen a kerten be-
lüli rácsatlakozás, hogy valamivel több, 
mint 30 méternyi csatornabekötést kell 
kiépíttetnie.

– erről azonban senki sem tehet, hi-
szen érthetően annak idején a telek hát-
só részében ástuk ki az emésztőgödröt.

az elfogadható árú házi rákötések 
kiépítésében viszont több helyi vál-
lalkozó is segíteni tud a kerületben 
élőknek. a leinformált kivitelező cé-

gek elérhetőségéről a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara XvIII–XIX. 
Kerületi szolgáltató Irodájában (1181 
Üllői út 453. földszint, telefon: 290-
2350, mobil: 06-30-289-3029) vagy a    
18ker@bkik.hu e-mail címen lehet ér-
deklődni. 

Ê Puskás attila

Az átemelő megépítését 
várják Az eke utcábAn
egyre több háztartáshoz érnek el a fővárosi csatornázási projekt munkálatai, amelyek több ezer 
pestszentlőrinc-pestszentimrei ingatlantulajdonost érintenek. Az építés kapcsán folyamatosan ér-
keznek az önkormányzathoz a lakossági visszajelzések és vélemények.

� a végeredmény 
busásan kárpó-
tol majd minden 

érintettet a csatornázás 
okozta átmeneti kényel-
metlenségekért, hiszen 
több mint 7000 család 
kapcsolódhat az új, 
korszerű szennyvízháló-
zathoz. 

ditzendy attila   

Újabb állomásához érkezett a 
pestszentimrei szennyvízcsatorna-háló-
zat építése. a napló utca Juhász József 
és szigeti Kálmán utca közti szakaszán 
is befejeződtek a munkálatok. az ön-
kormányzat vezetése a már megszokott 
bejáráson ellenőrizte az elvégzetteket.

Javában dolgoztak a munkások, 
amikor megérkeztek a kerületet, illetve 
a városrészt irányító politikusok. Ughy 
Attila polgármester, Lévai István Zol-
tán alpolgármester és Csabafi Róbert, a 
Pestszentimrei városrészi Önkormány-

zat elnöke üdvözölte az építés irányító-
it, akik menet közben magyarázták az 
aktuális munkafolyamatokat.

– a tervekhez képest előrébb tartunk, 
és a befejezéséhez közeledik a tavaly év 
végén elkezdett csatornázás – mondta 
Csabafi Róbert. – Itt, a napló utcában 
már az útburkolatot fektetik a kivitelező 
cég szakemberei.

a polgármester a napló utca egyik 
kapubejárója előtt gyorsan száradó friss 

aszfaltra mutatva megjegyezte:
– végre olyan szakaszokat láthatunk, 

amelyeken a csatornázás elejétől a végéig 
elért. Itt már ideje elkezdeni a házi bekö-
tés terveztetését és engedélyeztetését. 

Csabafi Róbert a jövővel kapcsolatban 
így fogalmazott.

– a következő lépés a csapadék-
víz elvezetésének és szikkasztásának 
megoldása. a szakemberekkel kar-
öltve még az idén hozzákezdünk a 

munkához. Mi is látjuk, hol kell be-
avatkozni, illetve folyamatos bejelen-
téseket is kapunk a lakosoktól.

– egyeztetnünk kell a fővárossal is, 
hiszen az új önkormányzati törvény 
értelmében a Fővárosi Önkormány-
zatnak kell ezt a feladatot megoldania 
– hangsúlyozta ughy attila.

szeptember elején Pestszentlőrin-
cen is megkezdődnek az aszfaltozási 
munkák. Dömötör István önkor-

mányzati képviselő bizakodó:
– Remélem, hogy októberre már 

erzsébet- és Bélatelepen, az általam 
képviselt körzetben is befejeződik az 
aszfaltozás – mondta. 

KeresséK Az 
illetéKeseKet!
az önkormányzat és a kivite-
lező cégek képviselői tovább-
ra is arra biztatják a lakossá-
got, hogy a munkálatokkal 
kapcsolatos kérdéseikkel, 
észrevételeikkel, javaslataik-
kal forduljanak bizalommal 
az önkormányzat ügyfélszol-
gálatához vagy közvetlenül a 
kivitelezők munkatársaihoz: a 
penta kft. kivitelezésében ké-
szülő utcákkal kapcsolatban 
fucskó lászló építésvezető-
höz (06-30-221-3879) vagy 
Vitányi attila művezetőhöz 
(06-30-418-9450), a sade 
magyarország kft. munka-
területeivel kapcsolatban 
piukovics antalhoz (06-30-
513-4926).

sok Helyen már 
AszfAltoznAk
A kerület nagy részében idén befejeződhet a gerincszakasz kiépítése
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az oldalt összeállította: Puskás attila

Banyár lászló: az ügyfélszolgálat munkatársai minden helyszínen várják a lakossági észrevételeket, bejelentéseket

– a kültéri munkálatok során gondot okozott az 
időjárás, de az eső miatt kiesett nyolc napot mun-
katársaink a hétvégeken pótolták, így időben el 
tudtunk készülni a felújításokkal, amelyek rész-
ben saját kivitelezésben, részben külső vállalko-
zók bevonásával valósultak meg – mondta Banyár 
László, a városgazda XvIII. kerület nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.

több parkoló
nem mindennap építenek át egy élelmiszerboltot 
oktatási célokra, de a Kandó iskola mellett lévő 
épület tálcán kínálta ezt a lehetőséget.

– az új profil miatt érthetően a közértnek szinte 
csak a csupasz falai maradtak meg, gyakorlatilag a 
nulláról kezdve született újjá a végül három tan-
termet magába foglaló épület. a kényelmes, nagy 
helyiségek és a modern belső kialakítás egyaránt 
jól szolgálja az oktatást. az új iskolarészleg szom-

szédságában pedig parkolóhelyeket létesítettünk, 
javítva a téren a parkolási lehetőségeket – tájékoz-
tatott Lepsényi Tibor, a városgazda Zrt. Műszaki 
és városüzemeltetési Divíziójának vezetője. 

új bölcsődeudVar
a Kastélydombi általános Iskolában a gondnoki 
lakás és egy kisebb szertár átalakításával létesí-
tettek két új tantermet. a Brassó utcai általános 
Iskolában is a gondnoki lakásból lett tanterem, a 
főbejárat mellett pedig egy új gazdasági helyiség 
épült. az esős időjárás miatt több épületben – jel-
lemzően a tornatermekben – beázás miatt is dol-
gozniuk kellett a városgazda munkatársainak.

a Kandó tér mellett, a Halomi úton lévő Bambi 
bölcsőde udvarát teljes körűen felújították a nyáron. 

– elkészült a locsolóhálózat, a térkő borítás, és 
új játszóeszközök várják a kicsiket – tette hozzá 
Lepsényi Tibor. 

Járda épül 
a péteri úton
A tervek szerint rövidesen megépül 
a járda a Péteri út 34–36. számú ház 
előtt. Az építkezést az itt élők szor-
galmazták, miután a keskeny úttesten 
mind az autóval, mind a gyalogosan 
közlekedőknek egyre több gondot 
okozott a forgalom növekedése.

– az alacskai úti lakótelepre annak idején több 
helyen nem terveztek járdát. Bizonyára nem 
számoltak a megerősödő gépjármű-forgalom-
mal és a parkolóhelyet igénylő autók növekvő 
számával – magyarázta az okot Dámsa József 
(képünkön).

a fideszes önkormányzati képviselő azt is 
elmondta, hogy az érintett lakosok a tarthatat-
lanná vált helyzet mielőbbi megoldása érdeké-
ben keresték őt meg. 

– Babakocsis anyukák, idősek panaszkod-
tak a keskeny útfelület miatt.  a személyes ta-
lálkozások során egyeztettem az érintettekkel, 
hogy milyen megoldáson gondolkodjunk. a 
járda kialakítását szinte egyhangúlag támogat-
ta a lakóközösség, de a forgalom lassítását és a 
parkolási lehetőségek javítását is sokan kérték.

Dámsa József hozzátette, hogy a terület 
bejárása után az önkormányzat elkészítette a 
rendezési tervet. 

– a munkálatok a tervek szerint még az ősz-
szel elkezdődhetnek. a járda a gépkocsibejárat 
előtt az úttestből vesz el területet. a forgalom-
lassító útszűkületet tábla is jelzi majd, míg a 
járda mellett parkolásra alkalmas murvás pad-
ka épül. a tervezők gondoltak a növényzetre is: 
az útban lévő növényeket áttelepítik.

isKolai 
felúJításoK
teljes körűen felújított vizesblokkok 
fogadták a diákokat tanévkezdéskor 
a Karinthy Ferenc gimnáziumban és a 
gloriett általános és sportiskolában. 
több más oktatási intézményben az 
udvart szépítette meg a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit zrt.
Lepsényi Tibor, a városgazda Zrt. Műszaki 
és városüzemeltetési Divíziójának vezetője 

arról tájékoztatott, hogy a Karinthyban és az 
gloriettben a gépészeti munkálatoktól az új 
szaniterek beépítéséig sikerült mindent időben 
elvégeznie a cégnek. 

– a gimnáziumban emellett a szennyvíz-
csatornát is átépítettük – tette hozzá.

a Tövishát utcában lévő gloriett iskolánál 
és a szomszédos napraforgó óvodánál új par-
kolóhelyek szolgálják a gyermekeiket autóval 
szállító szülők kényelmét. 

az eötvös Loránd általános Iskolában az 
udvarfejlesztés első ütemében elkészült a térkö-
vezés, s új padokat és virágtartókat is kihelyez-
tek. a Kastélydombi általános Iskola udvarán 
újjáépítették a régi kézilabdapályát. ––

– Felújítottuk a kapukat, a kosárlabdapa-
lánkokat és a világítótesteket, s az új bitumen-
rétegen frissek a pályafelfestések – mondta 
Lepsényi Tibor.

a gulner gyula általános Iskola bejárata 
előtti terület szintén térkő borítást kapott, és 
az akadálymentesítés jegyében új rámpa is ké-
szült. Mindezen túlmenően a kerület számos 
tanintézményében parkettacsiszolást, PvC-
burkolatcserét és tanteremfestést is végeztek a 
városgazda munkatársai a nyári szünetben.
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� több állomásból 
álló bemutatkozó 
körutat szervez 

a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. 
a cél az, hogy a kerü-
letben élők közelebb-
ről is megismerked-
hessenek a társaság 
tevékenységével, 
szervezeti egységei-
nek munkájával és az 
elmúlt néhány év alatt 
elért eredményekkel. 
a családias jellegű 
programokra minden-
kit szeretettel várnak 
a Városgazda munka-
társai.

amint azt Banyár László, a vá-
rosgazda Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, a program a felnőttek-
nek és a gyerekeknek egyaránt 
tartogat érdekességeket. 

Városgazda 
leHetsz

– a szeptember 13-i sport-
ágválasztón, a sportízelítőn is 
kint leszünk a Bókay-kertben, 
és bár ott nem a miénk lesz a 
fő attrakció, szeretettel várunk 
minden érdeklődőt. Másnap az 
alacskai úti lakótelepen viszont 
már önálló programmal jelent-
kezünk – tájékoztatott Banyár 
László.

 a városgazda valódi csa-
ládi programmal járja körbe 
a kerületet az ősz folyamán. 
a rendezvényeket felkeresők 
megismerkedhetnek a cég tevé-
kenységével, a gyerekek pedig 
kicsiben kipróbálhatják, milyen 
„városgazdának” lenni.

– a korábbi hasonló rendez-
vényeken már megismerhető és 
nagy sikert arató munkagépe-
inket is visszük. a különböző 
szervezeti egységeink, például 
a kertészet, a mély- és a magas-
építési részleg munkáját a tervek 
szerint játékos feladatokkal pró-
bálhatják ki a gyerekek – vázol-
ta fel a „roadshow” elképzeléseit 
a vezérigazgató.

Várják 
az ügyfeleket
a városgazda kihelyezett ügy-
félszolgálattal is készül a be-
mutatkozó körútra, emellett 
bemutatják a cég különféle szol-
gáltatásait is. 

– az ügyfélszolgálat munka-
társai minden helyszínen vár-
ják a lakossági észrevételeket, 
bejelentéseket – hangsúlyozta 
Banyár László.

a társaság széles körű – a 
varrodától a lapkiadáson át az 
úszásoktatásig terjedő – szol-
gáltatásai közül kiemelkedik 
a kerületi csatornázással kap-
csolatos akció, a házi rákötések 
kedvezményes áron történő ki-
építése. a városgazdánál no-
vember 30-ig lehet élni az akciós 
megrendeléssel, és természete-
sen a bemutatkozó állomásokon 
is lehetőség lesz szerződni. 

A városgAzdA-
KörÚt helyszínei
a „turné” szeptember 
13-án, a sportízelítőn 
kezdődik. másnap az 
alacskai úti lakótelepen, 
majd 19-én a megújuló 
büdi-tó átadóján folyta-
tódik a cégbemutató. a 
Hargita téren szeptem-
ber 20-án, a martinovics 
téren szeptember 21-én, 
a gerely utcai sport-
pályán október 3-án, 
a barcika téren pedig 
október 4-én találkoz-
hatnak az érdeklődők a 
Városgazdával. 
– a programokon 
beszámolunk az adott 
körzetben általunk 
elvégzett munkákról, és 
a bennünket felkeresők 
a tervek szerint talál-
kozhatnak lakóhelyük 
önkormányzati képvise-
lőjével is – tájékoztatott 
banyár lászló.

Akik A 
kerületért 
dolgoznAk
Ismerje meg a Városgazdát közelebbről!

TanTeRMeK a RégI 
aBC éPÜLeTéBen
A nyáron több kerületi iskola is új tantermekkel bővült. A legnagyobb átépítés során 
a Kandó téri általános iskola egy régi közértépülettel, pontosabban az abban kiala-
kított három tanteremmel gazdagodott. Az épület környékén parkolóhelyek létesül-
tek, és a közeli bölcsőde udvara is újjászületett.
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� a növekvő kör-
nyezeti problémák 
és az energiafüg-

gőség mérséklésének 
igénye megköveteli, 
hogy tiszta és meg-
újuló energiaforrásokat 
fejlesszünk és hasz-
náljunk. jelentős elem 
lehet ebben a körben 
a geotermális energia 
intenzív használata. az 
európai unió geo-see 
programja bizonyítani 
szeretné, hogy a 150 
celsius-foknál alacso-
nyabb hőmérsékletű 
geotermális energiafor-
rások újszerű és fenn-
tartható hasznosítása is 
lehetséges, különösen, 
ha további megújuló 
forrásokkal kombinálják 
a fűtés, a hűtés vagy az 
elektromos áram terme-
lése érdekében.

ez az úgynevezett hibrid fel-
használás biztosítja, hogy az 
alacsonyabb hőmérsékletű 
geotermális energiaforrásokat 
is hatékonyan használjuk fel, 
csökkentsük ezeknek a beruhá-
zásoknak az üzleti kockázatát 
és növeljük piaci vonzerejüket a 
magánbefektetők körében.

a geo-see program akció-
ival és mintaprojektjeivel mód-
szertant és stratégiai keretet hoz 
létre, ami segíti a geotermális 
energia irányába való elmozdu-
lást az energiapiacon. a program 
eredményeként olyan elemzések 
készülnek, amelyek tájékozta-
tást, információt nyújtanak a 
döntéshozóknak az alacsony hő-
mérsékletű geotermális energia 
alkalmazásának előnyeiről.

a projektben 8 ország 16 
szervezete vesz részt, köztük 
a XvIII. kerületi önkormány-
zat. a projektcsapat tagjai 3 fő 
szektort képviselnek: a helyi ön-
kormányzatokat és energiahiva-
talokat, valamint a kutatóintéze-
teket, így az összes szempontot 
megfelelően tudják figyelembe 
venni. együtt képesek megjele-
níteni az érintettek érdekeit és 
véleményét, kompetens tudással 
és tapasztalattal rendelkeznek az 

energiahatékonyság, a megújuló 
energiaforrások terén. a projekt 
keretében átfogó információs 
adatbázis keletkezik a Délkelet-
európát érintő technológiai és 
energia-infrastruktúra tekinte-
tében. 

a XvIII. kerület kiválasztá-
sa mellett szólt, hogy megfele-
lő stratégiai és döntéshozatali 
kompetenciákkal rendelkezik 
ahhoz, hogy hatékony energia-
stratégiát tervezzen és valósítson 
meg. a kerület célja az, hogy – 
átfogó szabályozási keretrend-
szer birtokában –  integratív 
módon kezelje az energia és a 
hulladék kérdését. a projekt ke-
retében különös hangsúlyt kap a 
lakosság információkkal való el-
látása, környezettudatosságának 
növelése.

értékes kincs 
A tAlpunk AlAtt
A geotermikus energia hasznosításának lehetőségei

a térkép szerint kerületünk alatt is rejtőznek kiaknázható „kincsek”

Kádár tibor, tóth gergely és torma Beáta 

– az erőmű-tó vagy a helyiek által Büdi-tónak 
emlegetett terület 10 ezer négyzetméter, de a 
tapasztalatok alapján a természet az ezer négy-
zetméteres állandó tófelületet tudja biztosítani – 
mondta Tóth Gergely, a kivitelező elgoscar-2000 
Környezettechnológiai és vízgazdálkodási Kft. 
ügyvezetője. – a munka elkezdését megnehe-
zítette a csapadékos nyár, mert emiatt a talajvíz 
csaknem két méterrel magasabban van. 

a területrendezés, füvesítés után a tó körül 
fenyőmulccsal borított sétautat is kialakítanak. 
amint azt Kirrné Feicht ágnes, az önkormány-
zat környezetvédelmi csoportjának vezetője, a 
kerület főkertésze elmondta, a tó köré időjárás-
tűrő és kevés gondozást igénylő évelő növényeket 
telepítenek. 

a tó rekultivációját évek óta kiemelten kezeli 
az önkormányzat, de a megfelelő engedélyek be-
szerzése sok időt vett igénybe.

– a vízjogi létesítési engedélyt tavaly kaptuk 
meg, azzal a kitétellel, hogy a tóban élő kétéltűek 
életfeltételeinek biztosítása miatt csak az augusz-
tus 15. és október 3. közötti időszakban lehet itt 
dolgozni – tájékoztatott a főkertész asszony.

a Büdi-tó rendbetétele egy hosszabb távú te-
rületrendezési terv első lépcsője. erről Kádár Ti-
bor, a körzet fideszes önkormányzati képviselője 
beszélt, aki évek óta személyes ügyként kezeli a 
projekt beindítását.

– a végső elképzelés az, hogy egy széles körű 
szolgáltatásokat nyújtó szabadidőpark legyen a 
Lakatos-lakótelep szomszédságában. a környé-
ken élőkkel együtt szeretnénk többek között ku-
tyafuttatót, szabadtéri gimnasztikapályát, a kul-
turált pihenést szolgáló padokat és közvilágítást 
is a tó köré – mondta Kádár Tibor. – szeretném, 
ha a tó környéke hasonlóképpen működne, mint 
például a Margit-sziget, ahova rendszeresen jár-
nak a sportolni vágyó fiatalok. a jövőben éppen 
ezért rekortánborítású futókör létesítésén is gon-
dolkodunk. 

a képviselő hozzátette, hogy minden híreszte-
léssel szemben az önkormányzat a parkban lévő 
másik tó rendbetételén is komolyan gondolkodik, 
és a cél érdekében pályázaton is részt vesz.

Ê P. a.

MegKeZDőDÖTT 
a BÜDI-Tó 
RenDBeTéTeLe
Kellemes sétákra, sportolásra is alkalmas park várja mintegy 
egy hónap múlva azokat, akik a lakatos-lakótelep mögött lévő 
Büdi-tónál szeretnének megpihenni. Az augusztus 25-én elkez-
dődött felújítási munkálatok befejeztével egy 1000 négyzetméte-
res vízfelületű tó várja a kikapcsolódásra vágyókat.

Új lehetőségek az alacsonyabb hőmérsékletű geotermális energia felhasználására Közélet

AmiKor ninCs Káros AnyAg
a geotermikus energia folyamatosan újratermelődik, így végtelen mennyiségű készlet áll a rendelkezésünkre. ez az energiaforrás 
nem bocsát ki a környezetre káros anyagokat, ami kulcsfontosságú az egyre inkább fenyegető klímaváltozás hatásainak vissza-
szorításában. a föld hőjének energiáját többféle módon hasznosítjuk. a legelterjedtebb alkalmazás az, amikor a 100 celsius-fok 
alatti geotermikus folyadékot fűtésre, meleg víz előállítására használjuk. a 100 celsius-fok fölötti víz, illetve gőz energiájának elekt-
romos árammá alakítása egyelőre kevésbé elterjedt módszer.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.válasz.hu
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az egyesületet 2010-ben jegyez-
tették be az alapítói elsősorban 
azzal a céllal, hogy segítsenek 
a fiataloknak a sportban, az 
egészséges életmódban, a kör-
nyezettudatos magatartásban, 
és felhívják a figyelmüket a drog 
veszélyeire. az elnyert támoga-
tásokból olyan rendezvényeket, 
eseményeket szerveztek, mint 
például a Péterhalmi-erdő ta-
karítása, ajándékgyűjtés a Heim 
Pál gyermekkórház kis betegei-
nek vagy a Mikulás-akció.

– Legsikeresebbek a gomb-
focitornáink – mondja Luk-
ács László, az egyesület el-
nöke, miközben ellenőrzi, 
megfelelően működik-e a 
hangosítóberendezés, hisz kis-
vártatva kezdődik az iroda meg-
nyitója.

Ígéri, találkozhatunk majd 
az egyesület munkatársaival a 
szeptemberi Kóstolón és a Ha-
vanna-napokon is.

a Jövő Ifjúságáért egyesület 
2013 végén bővítette a tevékeny-
ségi körét. Így emlékszik erre az 
egyesület elnöke:

– az ifjúság rendkívül szűk 
célcsoport, ezért nyitottunk a 
Havanna-lakótelepen élők egé-
sze felé. Mindenféle ellenszol-
gáltatás nélkül ajánljuk fel nekik 
a segítségünket.

Hogy milyen ügyekben, azt 
már Szili-Darók Ildikó projekt-
menedzser sorolja:

– segítünk önéletrajzot írni, 
munkát keresni, ingyen interne-
tezési lehetőséget kínálunk, szo-
ciális, kulturális információkat 
adunk, programokat ajánlunk, 
szabadidős elfoglaltságokat szer-
vezünk, de ha éppen lakatost ke-
res valaki a környéken, velünk 
azt is könnyebben találhat…

László felénk jártában meg-
jegyzi:

– Már lakás után is érdek-
lődtek nálunk. egy nénikét vi-
lágosítottunk fel, hogy kiírt az 
önkormányzat egy szociális la-
káspályázatot.

– Ilyen esetekben, ha az ille-
tő igényli, akár mindenben se-
gítünk: beszerezzük, kitöltjük, 
leadjuk a szükséges papírokat – 
teszi hozzá Ildikó.

a következő lépés az egyesü-
let közhasznúvá válása. ezután 
fogadhatnak fiatalokat önkéntes 
munkára, amely önkéntes mun-
kából 2012 óta ötven óra kötelező 

minden középiskolás diák szá-
mára. addig is egy önkormány-
zati pályázaton elnyert összegből 
októberben drogprevenciós fó-
rumot indítanak, amelynek ven-
dégelőadója dr. Zacher gábor 
toxikológus lesz.

Beszélgetésünk alatt benépe-
sül a ház előtti terecske. Zömé-
ben gyerekekkel, akik már lelke-
sen töltik ki a totót, mert tudják, 
Havanna-tallér lesz a jutalmuk, 
amely pénz ma itt a hivatalos fi-
zetőeszköz. ezzel fizethetnek az 
arcfestésért, az ugrálóvárért, a 
szendvicsért.

a legizgalmasabbnak Ildikó 
mégis azt tartja, hogy a gyerekek 
elmondhatják, milyen játszóte-
ret szeretnének a Havannára.

– Kettőmillió forintunk van 
a felépítésére. Ma fog kiderülni, 
hogy inkább a kicsikre vagy a 
nagyobbakra gondoljunk.

– nem kevés ez a pénz? – ve-
tem közbe.

Ildikó megnyugtat:
– Öt-hat fajátékot lehet ebből 

felállítani.
a Havanna utca 50. alatti iro-

dát december 31-ig használhat-
ják a Jövő Ifjúságáért egyesület 
munkatársai. akkor véget ér a 
TáMOP (Társadalmi Megújulás 
Operatív Program) támogatása, 
egyúttal befejeződik az európai 
unió és az európai szociális 
alap közös finanszírozása.

Ê ditzendy attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� a lakatos lakó-
telep környeze-
téért egyesület 

augusztus 31-én ren-
dezte meg a hagyo-
mányos lakatos-na-
pot. a helyszín – mint 
mindig – a nefelejcs 
és a lakatos utca 
sarkán lévő görög-
domb volt.

 füleP erzséBet   

Kegyes volt az időjárás a rendez-
vényhez, mert bár néhányszor 
láthattunk sötétebb felhőket az 
égbolton, az eső szerencsére el-
maradt. az egész napos program 
résztvevőit Csörnyei Ferencné, a 
Lakatos Lakótelep Környezetéért 
egyesület elnöke, a rendezvény 
lelke és motorja köszöntötte. a 
délelőtt folyamán a szivárvány 
óvoda apróságainak tánccso-
portja, az eötvös Loránd álta-
lános Iskola ének- és zenekara, a 
gyerekek kedvence, Moha bácsi, 
vagyis Mohai Tibor, az eötvös 
iskola pedagógusa, valamint a 
XvIII. kerületi görög nemze-
tiségi Önkormányzat zene-tánc-
csoportja szórakoztatta a nagy-
érdeműt.  Horváthné Kapocsi 
anikótól, a szivárvány óvoda 
vezetőjétől megtudhattuk, hogy 
az ovisaik már a korábbi évek-
ben is színpadra léptek a ren-
dezvényen. ezúttal az óvónők 
játszóházi és kézműves foglalko-
zást is tartottak a gyerekeknek.  

– Örülünk, hogy részt vehe-
tünk a programon, mert ez egy 
családias, lokálpatrióta összejö-
vetel. az intézményünk pedig 
a lakótelep szívében található – 
mondta az óvodavezető.

családIas 
rendezVÉny
Csörnyei Ferencné elmondta, 
hogy az egyesület 2002 decem-
berében alakult meg, a követke-
ző évben már családi napot ren-
deztek, amely olyan jól sikerült, 
hogy elhatározták, Lakatos-nap 
néven hagyományossá teszik. 

– sokan azt gondolják, hogy 
a lakótelep ipari területén ta-
lálható multicégek támogatnak 
minket – magyarázta az elnök.  
– ez sajnos nem így van! De 
meg kell említenem a sárkány 
Centert és a Kispesti erőművet, 
mert mindkettő a kezdetektől 
segíti az egyesületünket. 

akinek kedve volt, környe-
zetvédelmi totót tölthetett ki, 
továbbá megmérethette a vér-

cukorszintjét és a vérnyomását. 
a totót helyesen kitöltők között 
sorsolással kihúzott két nyer-
tesnek egy-egy kerékpárt adott 
át Ughy Attila polgármester, a 

rendezvény fővédnöke és Kucsák 
László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő. 

Délután is mindenki talált az 
ízlésének, érdeklődésének meg-

felelő programot. aki a mulatós 
zenét kedveli, a műfaj királya-
ként is emlegetett Kadlott Kar-
csi műsorán szórakozhatott, 
akit pedig a slágerek vonzanak, 

az solti János énekest hallgat-
hatta meg… Mindkét előadó 
gázsijának a feléért lépett fel, 
ily módon támogatva az egye-
sületet.

a Hangosító 
Is Énekelt
Pál Zoltán a rendezvény han-
gosításáért volt felelős. Ott ült a 
színpad melletti sátorban a be-
rendezéseivel, s egyszer csak fel-
ment a színpadra, és ismert slá-
gereket, rock and roll számokat 
énekelt, amelyekre többen tánc-
ra is perdültek. – én magam is 
előadó vagyok – világosított fel. 
– a két fellépés közötti szünet-
ben megragadtam az alkalmat, 
hogy a közönség ne legyen mű-
sor nélkül. Ha adott a színpad és 
a lehetőség, akkor én énekelek. 
Most egy lagziból jöttem ide, ki-
csit fáradt vagyok, de ettől füg-
getlenül örültem a lehetőségnek. 
Úgy látom, hogy a közönség is 
jól fogadott… 

a műsorban szerepelt többek 
között Tóth Margit kerületi elő-
adó is.  

– Több alkalommal felléptem 
a Lakatos-napon és más kerületi 
rendezvényeken is  – vette át a 
szót. – a műsor végén pörgős 
romadalokat énekelek, de ko-
rábban kijöttem a rendezvényre, 
hogy meghallgassam a többie-
ket. 

az egyszerű 
lecsó győzött
az idén tíz csapat nevezett be 
a megmérettetésre. Mindenki 
maga hozta a paprikát, paradi-
csomot, hagymát, a kolbászt és 
a szalonnát pedig a lakótelepi 
CBa ingyenesen adta a verseny-
zőknek. a lecsófőző verseny 
résztvevői közül mindenki ka-
pott jutalmat, a közönség pe-
dig egy jó hangulatban eltöltött 
nappal lett gazdagabb. 

a főzőverseny első díját 
Husznay Miklós vehette át a csa-
pata nevében. Már ötödik alak-
lommal fogtak fakanalat a La-
katos-napon, és általában nem 
tértek haza üres kézzel. 

– Ilyenkor mindenki vala-
milyen különlegességgel akar 
kirukkolni, azonban úgy tűnik, 
hogy a legjobb a legegyszerűb-
ben elkészített lecsó – magya-
rázta.  – Mi kolbászos lecsóval 
szálltunk versenybe. Olyannal, 
amilyet a nagymama is készí-
tett otthon. annyiban más csak, 
hogy van egy különleges titkos 
fűszerem, amivel ízesítem az 
ételt, de hogy mi az, azt még a 
városképnek sem árulom el. 
a rendezvényen részt vett Lé-
vai István Zoltán alpolgármes-
ter, valamint Kádár Tibor és 
Ternyák András önkormányzati 
képviselő is.

 lecsóztAk 
A lAkAtoson
Kellemes programok, finom falatok a jó időben

MILyen JáTsZóTéR 
Legyen a Havannán?
Szükség idején mindenben segít a Kővár 

a gyerekek lelkesen töltik ki a Havanna-totót

szendviccsel, üdítővel, tombolával, arcfestéssel vártak mindenkit a Kővár lakossági 
információs és szolgáltató iroda új ügyfélszolgálatának átadóján augusztus utolsó 
hetében a havanna utca 50. számú ház földszintjén. A „Kővár szükség idején” prog-
ramot 2013. november 1-jén indította útjára a Jövő ifjúságáért egyesület.
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Krúdy 
nyomában
Kilencedik alkalommal rendezett gáblit, 
azaz irodalmi villásreggelit az Üde 
színfolt Kulturális egyesület augusztus 
31-én az Új tündérkert étteremben. 

ebben a rohanó világban kicsit ráérősen, Krúdy 
gyula világát idézve, gasztronómiai élvezetek-
kel egybekötött zenés irodalmi délelőttön vehet-
tek részt a meghívott vendégek. Minden alka-
lommal különleges irodalmi csemegével szolgál 
somlai Zsuzsa, a program szervezője, az Üde 
színfolt Kulturális egyesület elnöke, azt remél-
ve, hogy sikerül közel hozni egymáshoz mind-
azokat, akik büszkék a kulturális örökségünkre, 
akiknek fontos, hogy szűkebb pátriánkban to-
vább erősödjön az élő, nyitott, egymás gondola-
tait érdeklődéssel figyelő kerületi közösség. 

a gábli témája ezúttal Karády Katalin élete 
volt.  a művésznő dalait Gergely Éva énekes 
adta elő, akit férje, Doncsev András, a nemze-
ti Kulturális alap alelnöke kísért zongorán. az 
eseményen Ughy Attila moderátorként műkö-
dött közre. 

a polgármester bemutatta Karády Katalin 
életútját. Cs. aczél Ilonánál tanult színészmes-
terséget, egyed Zoltán indította el a színészi 
pályáján. ekkor vette fel a Kanczler helyett a 
Karády nevet, amellyel 1939 februárjában de-
bütált a Pesti színházban. Miután filmezni kez-
dett, hamarosan berobbant a film világába. Di-
adalútjának négy esztendeje alatt – 1939 és 1943 
nyara között – 22 filmet forgatott. a német meg-
szállást követően nemkívánatos személlyé vált, 
dalait betiltották, majd őt magát letartóztatták. 
Kínozták, vallatták, aztán egy napon szabadon 
engedték. a háború után egyre kevesebbet sze-
repelt. vidéki, fűtetlen kultúrházakban léphe-
tett csak fel. Mellőzöttsége miatt elhagyta ha-
záját, és Dél-amerikában telepedett le. Tizenöt 
esztendő múlva new yorkba költözhetett, ahol 
kalapszalont nyitott. visszavonultan élt, és már 
csak porhüvelye tért haza. a szent István-bazi-
likában ravatalozták fel, s ezrek kísérték utolsó 
útjára a Farkasréti temetőbe. 

Ê fülep 

Kávéházi 
pillanatok
 
Üde színfoltként ifjú művészek mutat-
koztak be augusztus 21-én a  zila Ká-
véházban. A Krúdy-kör Kávéházi estek 
elnevezésű rendezvénysorozatában 
zongorakísérettel csendültek fel ope-
raáriák, és megelevenedtek egy képre-
gény szereplői. 

a Krúdy gyula Irodalmi Kör több mint há-
rom évtizede színesíti kerületünk irodalmi és 
képzőművészeti életét. az alkotók egész évben 
minden hónap harmadik csütörtökén képző-
művészeti tárlattal egybekötött zenés irodalmi 
estre invitálják az érdeklődőket a Zila Kávéház 
galériájára. a művészetkedvelő közönség, az 
írók, a zenészek és a képzőművészek minden al-
kalommal hamar megtöltik az emeletet, ahol a 
találkozók családias hangulatban telnek.

a kávéházi délutánt ez alkalommal együtt 
nyitotta meg Kanizsa József író, költő, a Magyar 
Kultúra Lovagja és Király Lajos író, költő, mű-
fordító, a Magyar Kultúra Lovagja. a rendezvé-
nyen Fehér József MÍnsZ-nagydíjas író, költő a 
Magyar Kultúra Lovagjának legutóbb megjelent 
novelláskötetét és a meseregényét mutatták be. 
a zenei produkció keretében Decsi András ope-
raénekest ismerhették meg a vendégek, akinek 
szárnyaló hangja betöltötte az egész kávéházat.

az érdeklődők bepillanthattak vörös édua 
ifjú alkotó munkáiba is, aki rajz és kerámia sza-
kon tanult, majd a Pannónia Rajzfilm stúdió-
ban animációsfilm-rajzolói képzésen vett részt. 
utánam, fiúk! című képregénye országszerte 
pozitív fogadtatásban részesült. vörös édua 
készítette Fehér József a furfangos kismanók 
című meseregényének illusztrációit is. a rajzo-
lás mellett a kerámia hobbiszinten maradt meg 
az életében, kisebb plasztikákat, ékszereket ma 
is szívesen készít.

Ê cs. m.

nyitott szívvel, 
sok résztvevővel
Kr7 elnevezéssel rendezett kreatív al-
kotói-előadói hetet a baptista egyház 
Pestszentmirén. Az utcán is, a nemes 
utcai imaházban is. Az esemény sok 
érdeklődőt vonzott, köztük Ughy Attila 
polgármestert, aki nagy érdeklődéssel 
vett részt a nem mindennapi program-
ban.

a KR7 azt jelenti, hogy Krisztust követve, az ő 
nevében éljük meg egy hétig a napjainkat. az 
imrei utcán is, az imaházunkban is – világosí-
tott fel Háló Gyula, a Pestszentimrei Baptista 
gyülekezet vezetője, aki valamennyi napon ak-
tív résztvevője volt az eseménynek.

az első napon, a múlt hétfőn megrendezett 
workshop keretében például keményítős festés 
szerepelt a programban Csóka Heléna irányí-
tásával. a legnagyobb érdeklődés a csütörtöki 
programot kísérte, amikor arcképek keretben 
címmel a Hősök terén készítettek krokikat em-
berekről a program résztvevői.

– Krokizáskor az a legfontosabb, hogy a 
„művészek” az alkotás közben ne emeljék fel a 
ceruzájukat, hanem egyetlen vonallal alakítsák 
ki, hozzák létre a papírjukon azt, amit látnak, 
amit meg akarnak valósítani. Legjobb a szemöl-
dök vonalából kiindulni – avatott be a mester-
fogásokba Háló gyula.

a sok érdeklődőt vonzó rajzos délutánnak 
ughy attila polgármester is a vendége volt. a fi-
atalok megörökítették a polgármester vonásait, 
aki nyilatkozott is a portréülést követően: 

– Örülök, hogy ilyen sok fiatallal, rajzolók-
kal és utcai zenészekkel telt meg a Hősök tere, 
és hogy találkozhattam velük. Igazi közösségi 
program ez. Olyan, ahol mindenki megtalálja a 
neki tetszőt, miközben szemmel láthatóan sze-
retik egymást a résztvevők, és nyitottak egymás 
felé. 

a KR7 rendezvényei esténként a nemes utcai 
imaházban értek véget. a meghirdetett 9 órás 
zárás és elcsendesedés helyett általában 11 táj-
ban, mert a még akkor is szóló zene, az együtt-
lét és „KR” jelenléte felülírta a takarodót…

Ê róth

Magyar ősök 
nyomában
hatalmas érdeklődés közepette zaj-
lott Bugacon az v. Kurultáj – magyar 
törzsi gyűlés. európa legnagyobb ha-
gyományőrző rendezvényére kerületi 
nyugdíjasok és diákok is ellátogattak.

Minden eddiginél nagyobb látogató- és részt-
vevőszámmal valósult meg a Kurultáj, a Kár-
pát-medencei magyarság és egyben egész euró-
pa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. ez 
az ünnepség egy ősi szokást elevenít fel, ugyanis 
a törzsi gyűlések a magyar kultúra szerves ré-
szét képezték, és fontos szerepet játszottak a kö-
zösségek életében. 

Ma a magyar nemzeti értékek jegyében szer-
veződő Kurultáj elnevezésű törzsi gyűlésen 
évente több mint 25 nemzet küldöttségei kép-
viselik magukat, hogy emlékezzenek a közös 
múltra, és együtt hívják fel a figyelmet az ösz-
szetartozás fontosságára. az idei rendezvényen 
362 lovas és összességében 124 hagyományőrző 
csoport vett részt, amelyek népzenei, néptánc-, 
képzőművészeti és kulturális bemutatókat tar-
tottak a nagyszámú érdeklődőnek. 

a kerületi nyugdíjasok és diákok a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány szervezésé-
ben utazhattak el az ünnepségre. Megcsodálták 
a jurtákban felállított antropológiai és régészeti 
kiállításokat, valamint tudományos előadáson 
ismerkedhettek meg a magyar őstörténettel. a 
program egyedülálló élményt nyújtott az idő-
seknek és a fiataloknak egyaránt, hiszen egy 
nem mindennapi helyszínen a szemük láttára 
elevenedett meg a történelem. a délutáni fel-
vonulásokat és seregszemlét zenei produkciók 
követték, majd az estet táncház zárta.

Ê csernai

Balesetmentes az új padló
A tagok kérésére laminált padlót helyeztek a kőborításra a Budapest Xviii. Kerü-
leti nyugdíjas érdekvédelmi egyesület (nyéve) Üllői úti helyiségében. A felújítást 
az elmúlt héten ünnepi összejövetel zárta, amelyen megjelent Ughy Attila pol-
gármester, Kucsák lászló alpolgármester, országgyűlési képviselő, lévai istván 
zoltán és Csomó tamás alpolgármester is.

nyugdíjasklub hallatán közhelyes kép ugrik be 
legtöbbünknek: csillogó szemű nagyik divatja-
múlt öltözékben lelkesen tapsolnak valamelyik 
elfeledett operetténekesnek. Lehet, hogy ilyen is 
akad, a nyéve azonban teljesen más. az ün-
nepség kezdetére várók zsúfolásig megtöltötték 
az Üllői úti helyiséget. Freyberger Lászlóval, az 
egyesület elnökével a kis melegítőkonyha előtti 
asztalra halmozott ínycsiklandozó szendvicsek 
mellé telepedve beszélgettünk.

– a tagjaink sokat panaszkodtak, hogy fázik 
a lábuk a kőborítás miatt, és egy szintkülönbség 
miatt botlásveszélyes is volt a padló. a mostani 
felújítás mindkét gondot megoldotta.

az elnök azt is elmondta: kiszámolták, hogy 
a szervezetnek 130 ezer forintjába került volna a 
munka.

– Közel sem született volna annyiért ilyen mi-
nőség – mutatott a vadonatúj padlóra a nyéve 
elnöke.

Megérkezett a polgármester. Freyberger Lász-
ló megköszönte az önkormányzat eddigi segítsé-
gét, a vetítővásznat, amit az év legelején Kucsák 
László ajándékozott a klubnak, az önkormányza-
ti pályázaton elnyert projektort, a számítógépet, 
amelyet tavasszal két másik társaságában szintén 

az önkormányzattól kaptak – és természetesen a 
vadonatúj padlót is. 

– ez mind azt bizonyítja, kerületünk vezetői 
figyelnek ránk, meghallgatják a kéréseinket – 
summázta az egyesület elnöke, majd átadta a szót 
a polgármesternek.

– nem is az apropó a fontos, amiért csaknem 
százan összegyűltünk itt, hanem az együttlét, a 
közösség. Mert ezt a közösséget az évtizedes ba-
rátságok, a közösen elvégzett munka, a számos 
öröm és bánat tartja össze. az önkormányzat 
próbál ötletekkel és a szervezésben segíteni, hogy 
mindannyian lelkileg, szellemileg a lehető legtel-
jesebben, valamint biztonságban élhessék az éle-
tüket – hangsúlyozta Ughy Attila.

a polgármester emlékeztetett a rendszeres 
élelmiszer-akciókra, a nyári egészségügyi szűrés-
re és az ősszel folytatódó nyugdíjas akadémiára 
is. 

– Mindezekért cserébe jólesik látni a sok mo-
solygó arcot. és szintén jólesett az a sok tanács, 
amellyel segítették az önkormányzat munkáját. 
ez a szövetség köztünk így jó, és remélem, sokáig 
így is marad. Isten éltesse önöket! – zárta a be-
szédét ughy attila.

Ê dia

Hagyományteremtő vetélkedés
reggeltől lobogtak a tábortüzek a szent lőrinc Katolikus általános iskola tágas 
kertjében. Kesernyés füst szállt a langyos őszi szélben, s a lángnyelvek körül-
táncolták a bográcsokat. így telt a délelőtt az életfa szociális szolgálat múlt heti 
főzőversenyén.

a terebélyes fák alatt asztalokra halmozva az 
alapanyagok: hús, paprika, hagyma, só. Távolabb 
halomban pihen a maradék tűzifa. az iskola kert-
jében hármas-négyes csoportok hajolnak a bog-
rácsuk fölé.

– négy szociális szolgálat nappali ellátást 
igénybe vevő nyugdíjasai állítottak ki csapatokat. 
Mi, azaz az életfa, a somogyi László, a Borostyán 
és a gyöngyvirág szociális szolgálat versenyzünk, 
melyikünk főztjét ítéli legfinomabbnak a zsűri 
– világosít fel dr. Barnáné Matazsdi Edit intéz-
ményvezető.

Mindegyik csapat maga dönthette el, mit főz, s 
maguk is gondoskodtak az alapanyagokról. egy-
re-másra ínycsiklandozó illatot hoz a szél. 

akik nem főznek, játékos sorversenyekkel 
tölthetik a délelőttöt. Majd, ahogy magasabbra 
hág a nap, a sportpályát szegélyező fák árnyékába 
húzódva következhet a szellemi vetélkedő. 

– egyszerűnek tűnő kérdéseket teszünk föl, de 
számít a gyorsaság és a pontosság – magyarázza 
Matazsdi edit. 

a vetélkedők végeztével ebédhez terítenek.
– ez az első efféle rendezvény, és nagyon re-

mélem, hogy hagyományt teremtünk – fogal-
maz Dömötör István, az 1. számú választókörzet 
fideszes önkormányzati képviselője, akitől azt is 
megtudom: minden idős embernek ajánlja a gon-
dozási központokat, mert aktív, víg kedélyű kö-
zösségek várják a betérőket.

– Havonta egyszer tartok fogadóórát a szépko-
rúaknak, és mindig jókedvűen jövök el – mondja 
a képviselő, s már emeli is a Csiperke csapat óriá-
si bográcsát, hogy a zsűri elé vigye. 

amíg az ítészek kóstolnak, mindenkinek osz-
tanak a gulyásból, pörköltből, paprikásból, ame-
lyikből csak kívánják. Bor is kerül az étel mellé. 
ughy attila polgármester egyik kezében vörös-, a 
másikban fehérbort kínál az asztalok között lép-
kedve. Közben jut ideje megállni egy-egy mon-
datra, válaszolni egy-egy kérdésre.

Hogy a Csomó Tamás alpolgármester vezet-
te zsűri végül melyik csapatot ítélte a legjobb-
nak, azt engedelmükkel megtartom magamnak, 
ugyanis ez a pompás hangulatú rendezvény ép-
pen azt bizonyította: nem a győzelem, a részvétel 
a fontos.

Ê ditzendy 
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Konyhakészre aprítva 
ömlesztett m3 14 000 Ft

(11 000 Ft + Áfa)
HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS MEGOLDHATÓ:

2 m3 (10-12q) 28 000 Ft
4 m3 (20-24q) 56 000 Ft

FUVAR 1000 Ft/m3

+36 06 70/616-3226
+36 06 70/579-3318

T Ű Z I F A
TÖLGY | BÜKK | AKÁCFA

PRÓBÁLD KI MAGAD
INGATLANTANÁCSADÓKÉNT

- kiváló csapatmunka
- kötetlen munkaidő

- teljesítményarányos jövedelem
- karrier lehetőség

- folyamatos továbbképzés

érdeklődni:
06 70 454-1810

VÁRUNK RÁD

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%
felvételt hirdet

Úszásoktatás - Úszás
Triatlon és Öttusa 

szakosztályaiba

Úszásoktatások és edzések

haladók részére
Információ és jelentkezés:

Telefon:  06 20 23 23 823
www.facebook.com/l2000se

e-mail: lorinc2000se@gmail.com
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n 2 éve foglalkozom műkörömépítéssel és manikűrözéssel. Nyugodt, könnyen 

megközelíthető helyen vállalom a zselés vagy géllakkos körmök elkészítését. Tel.: 0620/237-2344

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

n 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 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

 gyógyítás
n gyógymasszőr vállalja mozgásszervi problémák kezelését és kimozgatást gyógyító 

és megelőző célból, legyen az ízületi elváltozás vagy izomműködési probléma. Terápiás és 
svédmasszázs kezelés egyaránt választható. Tel.: 0620/288-7579 

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-
317-0797, 06-20-922-1629

n gyógyítás! A Reflexológiát bárki használhatja, szinte minden betegségre hat. A talp 
masszírozásával a sejtek működését javítja, a sejtekben lévő méreganyagok kiáramlását 
segíti. A betegségek megelőzésére, gyógyítására alkalmazható gyógymód. 15 év 
tapasztalattal rendelkezem, hívjon bizalommal! Nagyné Csákovics Marianna  reflexológus-
természetgyógyász. Tel.. +36-30-494-4693

ingAtlAn/elAdó-KiAdó

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

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

zUmBA
n Az erősségem a korom! Zumba-Gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! 

Kifejezetten előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a kilók és a ráncok, számai! 
Az órán figyelembe veszem a jelenlévők fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok 
összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. Megtalálsz: XVIII. ker. Piros Iskola 
melletti Dance City Centerben Cím:1182 Üllői út 386 minden szerdán 20h és Hétfőn 15h-tól. 
XIX. ker. Wekerlei Kultúrházban Cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. A Zumba-Gold® 
-hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! Gyere bátran, mert szeretettel vár egy 
jó csapat és Farkasné Erzsébet Sinkó Tamás díjas Zumba oktató 30/9964166. Honlap:www.
zumba-gold.5mp.eu

 oKtAtás
n mAtemAtiKA és műszaki tárgyak (mechanika) oktatása középiskolástól MSC szintig. 20 

éves tapasztalattal rendelkező mérnők magántanárnál. ZH és vizsgafelkészítést is vállalok. 
Tel.: 0620/288-7579. Hívj bizalommal.

n Kedves szülők! Elegük van már abból, hogy nem tudják gyermeküket tanulásra 
sarkallni? Akkor ez a 10 órás TANTRÜKK  tréning Önöknek és gyermeküknek szól!  A 
tréningen tanultak segítenek a tanulási nehézséggel, (dislexiával) magatartási zavarokkal, 
önbizalomhiánnyal, egészségügyi problémával küzdő 6-12éves gyermekeknek. Max 
létszám 10 fő. Időpontja: 2014.09.27. és 10.04-én 9h-14h Helyszíne: Pszicho-Edukációs 
Műhely Bp.1053 Kossuth Lajos u.11sz (Astoria) További információ: Farkasné Erzsébet okl. 
Mentálhigiénés kineziológus, villámolvasást oktató pedagógus 30/9964166 Honlap:www.
kineziologia1.hu Jelentkezési lapot : farkasn.erzsi@gmail.com email címen kérjen.

 KirándUlás
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!

 állás

a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. a következő pozíciókba keres munkatársat:

n UszodAmester Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó 
problémamegoldó képesség alapfeltétel. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon 
tüntessék fel: ”Uszodamester”!

n UszodAgéPész Uszodai gépészeti berendezéseinek üzemeltetésére, 
karbantartására, valamint a kapcsolódó feladatok ellátására keresünk megfelelő 
végzettséggel és releváns tapasztalattal rendelkező munkavállalókat. Az ideális jelentkező 
ismérvei még az önálló, pontos munkavégzés. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a 
borítékon tüntessék fel: ”Uszodagépész”!

n ÚszásoKtAtó Pedagógus végzettséggel rendelkező úszásoktatót 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 KőmŰves segédmUnKás Kőműves segédmunkás munkatársakat keresünk. 
Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható 
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kőműves végzettség, mélyépítésben szerzett 
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon 
tüntessék fel: ”Kőműves segédmunkás”!

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

n víz-, gáz-, FŰtésszerelő Csatornázási munkálatokhoz keresünk víz-, 
gáz-, fűtésszerelő végzettséggel rendelkező munkavállalókat. A megfelelő végzettség 
megléte, valamint hasonló munkakörben szerzett tapasztalat elengedhetetlen a 
munkakör betöltéséhez. Az ideális jelentkező további ismérvei a pontos munkavégzés, 
megbízhatóság és a kiváló csapatmunka. B kategóriás jogosítvány megléte előny, de 
nem feltétel. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Víz-, gáz-, 
fűtésszerelő”!

n nehézgéPKezelő Nehézgépkezelő pozícióra, a következő géptípusokra 
keresünk munkatársat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), 
csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 3,5 tonnáig) 
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint 
a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás. Kérjük az e-mail tárgyában, 
vagy a borítékon tüntessék fel: ”Nehézgépkezelő”!

n rAKtáros Raktáros pozícióra keresünk munkavállalót az alábbi feladatok 
ellátására: - anyagátvétel a beszállítóktól, anyagátadás, komissiózás - raktáron belüli 
anyagmozgatás, raktári adminisztráció - a raktári rend megtartása, szabályok betartatása. 
Elvárások: középfokú végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeret, fizikai 
teherbírás. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Raktáros”!

 jelentkezés módja:
 önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken:
 e-mail: allas@varosgazda18.hu
 Postacím: városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt.
 1181 Budapest, Baross utca 7.

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

HIrdEssEn
lApunkBAn!

Hirdetésfelvétel telefonon:  
+36 30/954-2025;  

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

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



Városkép p 2014. szeptember 3. XXIII. évfolyam 15. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 Magyar Arany Érdemkereszt kerületi pedagógusnakportré

� a Vörösmarty 
mihály Ének-zenei 
nyelvi általános 

Iskola és gimnázium 
igazgatóhelyettese, 
balogh elekné (fodor 
edit) augusztus 20. 
alkalmából a magyar 
arany Érdemkereszt 
polgári tagozata kitün-
tetésben részesült. „úgy 
érzem, nem csupán a 
saját nevemben vettem 
át a kitüntetést, hanem 
kollégáim nevében is, 
ugyanis az én munkám 
egymagában nem lehe-
tett volna eredményes” 
– fogalmazott edit néni 
a rá jellemző szerény-
séggel. 

ditzendy attila   

Balogh Elekné tősgyökeres pest-
szentlőrinci. Családja 1928-ban 
telepedett le itt, húga ma is ab-
ban a házban él, ahol édesany-
juk született.

– 1959-ben léptem elsősként 
az iskolába, és most innen men-
tem nyugdíjba. Középiskolába 
is a kerületbe, a steinmetzbe 
jártam. akkoriban így hív-
ták Pestszentlőrinc legrégeb-
bi gimnáziumát, a Hunyadi 
Mátyást, a mostani sztehlót. 
Háromesztendei tanítóképző 
után, 1973-tól újra a vörösmar-
ty következett. Ketten jöttünk 
fiatalok, Bődi györgyivel, a ké-
sőbbi igazgatóval. együtt min-
dent végigcsináltunk…

– Mire gondoljunk, mi min-
dent? 

– nem kell rosszra gondolni. 
Mindent, amit pedagógus végig-
csinálhat. gondoljon bele, még 
lövészvezetői végzettséget is sze-
reztem.

– Lövészetvezetőit?
– akkoriban, az úttörő-

mozgalom fénykorában, lövész 
szakkör is működött az isko-
lánkban, amit egyik kollégám 
vezetett, de kellett valaki, aki 
megszerzi a bizonyítványt. Csu-
pa öreg szaki bácsival ültem 
végig a tanfolyamot a Kistext 
textilgyár sportklubjában. Ilyes-
mikre mondtam, hogy mindent 
végigcsináltunk. De azért az 
efféle feladatokból is tanultam. 
az elején, amikor visszajöttem a 
vörösmartyba, furcsa volt, hogy 

sok tanár néhány évvel azelőtt 
még tanított engem, egyszerre 
pedig kollégám lett. Mondták, 
tegeződjünk, de akiket nagyon 
tiszteltem, azokat képtelen vol-
tam visszategezni.

egy Iskola tItka
– A Vörösmartyban mintha szo-
kás lenne, hogy egykori diákok 
térnek vissza tanítani. Jól látom?

– Jól. Körülbelül húszan va-
gyunk ilyenek ebben a többge-

nerációs iskolában. általában a 
szülők, akik ide jártak, gyerme-
keiket is a vörösmartyba íratják. 
emellett szakmailag is kiemelke-
dő az itteni pedagógiai munka. 
Zenetagozatos osztályainkban is 
sok a havannás gyerek, akiknek 
hallatlan nagy élmény föllépni a 
vigadóban, az operettszínház-
ban vagy a Zeneakadémián. volt 
egy olyan tízfős osztályom, ame-
lyet egy kolleginámmal ketten 
vittünk, ahova kizárólag sérült 

és cigány gyerekek jártak. Járt 
az osztályba például két testvér-
pár, hat- és kilenc-, illetve hat- és 
tízévesek vagy olyanok, akiket 
nem vettek fel kisegítő iskolába 
sem, sőt egy rettenetesen dadogó 
kisfiú is. együtt tanítottuk őket 
írni-olvasni. ettől a kisfiútól 
kaptam talán az egyik legszebb 
ajándékot az életemben, amikor 
a nyolcadik osztály végi ünnep-
ségen az egész iskola előtt szavalt 
hibátlan kiejtéssel.

– a nyolcvanas évek végén 
új igazgatót kaptunk. ő, miután 
megnézte a személyi anyago-
mat, s látta, hogy a középisko-
lában orosz tagozatos voltam 
– ugyanis akkoriban csak így 
lehetett angolt tanulni –, azt 
mondta, mindenképp szükség 
van egy plusz orosztanárra. Így 
tanultam tovább. 1988-ban kap-
tam kézhez a diplomám, rá egy 
esztendőre megszüntették a kö-
telező oroszt.

tanár És 
IskolaVezető
– Tanító néniből hogyan lett 
igazgatóhelyettes asszony?

– Mint mondtam, mindent 
végigcsináltam. Így például, 
még a kinevezésem előtt, más-
fél évtizedig én voltam az egyik 
kerületi alsó tagozatos munka-
közösség-vezető. Mint iskolai 
munkaközösség-vezető, a het-
venes évek közepén Bődi györ-
gyivel a vörösmartyban beve-
zettünk egy egységes mérési 
rendszert. Hasonlított a mosta-
ni, mindenütt kötelező kompe-
tenciaméréshez. Feladattípuson-
ként néztük a teljesítményeket, 
ezáltal a kollégák kiszűrhették, 
mi az, ami jól megy, és mi, ami 
kevésbé, amit gyakorolni kell. 
Így volt már valamiféle vezetői 
gyakorlatom. györgyi, amikor 
a rendszerváltozáskor kinevez-
ték igazgatónak, engem kért fel 
egyik helyettesének.

– Felteszem a banális kérdést: 
miért ment pedagógusnak?

– nem a családi példát kö-
vetve, mint annyian. negyedi-
kes gimnazistaként nem tudtam 
igazán, mi szeretnék lenni. Osz-
tályfőnököm erősködött, hogy 
jelentkezzem a tanítóképzőbe. 
Habár visszagondolva, az álta-
lános iskolában, felsősként, ba-
rátnőmmel állandóan tanítósdit 
játszottunk. nincsen saját gye-
rekem, a férjemet házasságunk 
első évében a Piros iskola előtt 
halálra gázolták, így a pedagó-
gusi pálya nekem munkaterápia 
volt.

A FelterJesztés 
indoKlásA
Balogh elekné a negy-
venéves kimagasló 
pedagógiai munkája, 
a nevelési és az alsó 
tagozatos igazgatóhe-
lyettesi tevékenysége, 
a nevelés-oktatásban 
felmutatott tudomá-
nyos és gyakorlati 
ismeretei, írásai, a 
kerületi munkaközös-
ség vezetésében elért 
eredményei, minta-
szerű, áldozatkész 
pedagógusi, szakmai, 
erkölcsi tulajdonsá-
gai elismeréseként 
találtatott méltónak 
nyugdíjba vonulása 
alkalmából a rangos 
kitüntetésre.

mindent 
végigcsinált 
A pályán
Fodor Edit ugyanott kezdte, ahol befejezte a tanítást

fodor edit úgy érzi, számára a pedagógusi pálya igazi munkaterápia volt

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Pintér András Ferenc (PaF) festőművész energi-
kus, folyton tenni vágyó személyiség. Keze alatt 
ezernyi mozdulat szilárdul meg a vásznon, de sajá-
tos technikájának és eszközhasználatának köszön-
hetően ez egy sosem nyugvó mozdulatlanság. a 34 
éves művész országszerte és külföldön is kiállított 
képei mégis egy kis csendes XvIII. kerületi mű-
teremben készülnek, amely állítása szerint szinte 
mindig rendetlen, de inspiráló helyiség számára.

– Mivel foglalkoznál, ha nem festenél?
– Már meghaltam volna – vágja rá némi ciniz-

mussal. – valójában persze biztosan elfoglalnám 
magam valamivel, de pillanatnyilag elképzelhe-
tetlen az életem a festészet nélkül. Tizenkét éves 
voltam, amikor elhatároztam, hogy festeni fogok, 
és azóta is ennek élek. Képzőművészeti szakközép-
iskolát végeztem, majd a Magyar Képzőművészeti 
egyetem festő szakán diplomáztam. ezzel párhu-
zamosan a hároméves tanárképzést is megcsinál-
tam, tehát nemcsak alkotok, hanem tanítom is a 
szakmát. Fontos számomra, hogy megalapozott 
tudással rendelkezzem, és hogy ezt a tudást má-
soknak is átadhassam.

– Hol találkozhatunk a képeiddel?
– Jelenleg a pécsi nádor galéria art&Med Kul-

turális Központban van kiállításom, ahol a képek 
mellett installációk teszik izgalmasabbá a teret. 
Ráadásul nem szeretem, ha a képeim egyszerűen 
csak lógnak pár hétig egy galéria falain, ezért hét-
ről hétre változatos programokat szervezek a kiál-
lításaim köré; legyen az borkóstoló, dzsesszkoncert 
vagy legutóbb Cselényi eszter – Celeni – divatter-
vezővel közösen készülő őszi kollekciónk ízelítő 
bemutatója. emellett szoros együttműködésben 
dolgozom az art salon Társalgó galériával, ahol 
rendszeres egyéni és csoportos kiállításokon látha-
tók a képeim.

– Elégedett vagy az elkészült alkotásaiddal?
– Igen. amikor elkészülnek, mindegyikkel 

elégedett vagyok, de ez olykor csak ideig-óráig 
tart. a régi képeim között van olyan, amelyiket 
egyszerűen csak megunok, vagy már nem tetszik. 
Ilyenkor átfestem őket, amiből mély jelentéstarta-
lommal bíró átfedések jönnek létre. ugyanakkor 
a két monográfiámban, a PaF és a PaF 2-ben 
megjelent képeket igyekszem megőrizni az ér-
deklődőknek. Korábbi alkotásaim a www.pafart.
com nevű honlapomon és a közösségi oldalamon 
is visszanézhetők. 

Ê csernai mariann

a sZÍneK 
vaLLOMása
Gesztusok képbe zárva
A kortárs képzőművészeti alkotások sokszor vitaindítók, befogadásuk gyakran nem 
könnyű feladat. Közelebb lépve azonban megannyi érzelem és tudatosság tárul a 
néző elé.
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az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázJelentős támogatással „frissül” fel a Sztehlo és a Szent Lőrinc iskola

– Hallom, kórházba megy. Reméljük, nem nagy 
a baj…

– sose legyen ennél nagyobb. Fáj, néha-néha 
bedagad a jobb térdem. Zavar, így úgy döntöt-
tem, megmutatom azoknak, akik értenek hozzá, 
akik meggyógyítják.

– Miért éppen az irgalmasokhoz?
– amikor komolyabb volt a baj, ott már se-

gítettek rajtam egyszer. Ha mondhatom ezt, a 

szép emlékeim közé került a kórház, így most is 
ezeket a gyógyító embereket választottam.

– Olyan nagy azért nem lehet a baj, hiszen ez 
év elején még Zakopanéban volt, és nemcsak sé-
tálgatni, hanem síelni is.

– Igen, de azt hiszem, többé már nem me-
gyek oda.

– Csak nem múlik az idő a 82 éves atya fölött 
is?

– Mint mindenkinek, nekem is előre pereg-
nek az éveim, de nem ez az oka. Ha minden 
igaz, és megsegít a Jóisten, ausztriába járok 
majd telente.

– Ehhez azért nem árt, ha rendben van a tér-
de…

– én is így gondolom, ezért is a kivizsgálás.
– Egyébként hogy van, hogyan telnek a nap-

jai?
– Köszönöm, megvagyok. Ma azt hiszem, 

hogy egészségesen, de lehet, hogy a vizsgálatok 
után már nem ezt fogom mondani. Tudja, az or-
vosok mindig találnak bajt, de azért igyekszem 
azt hinni a kórház után is, hogy egészségben 
vagyok.

– A 82 éve előtt többszörösen is illik kalapot 
emelni. Egyrészt, mert tényleg nem enged utat az 
öregedésnek, másrészt azért, mert a napjaiban 
fontos szerepet játszik a sportos élet. Csinálja is, 

nézi is, őszintén szereti. Jön az ősz, kezdődnek a 
futballbajnokságok. Gondolom, nem hagyja ki a 
jó meccseket.

– a spanyol futball a kedvencem, de ha az 
időm engedi, ott vagyok a tévé előtt akkor is, 
amikor a német vagy az angol csapatok játsza-
nak.

– És a magyarok?
– senkit meg nem bántva, magyar futballt 

csak ritkán nézek.
– Gyors gyógyulást a térdének és mielőbbi 

visszatérést az Ibolya utcai paplakba.
– Köszönöm, azon leszek, rajtam nem fog 

múlni.

 enrődtől Az iBolyA UtCáig
varjú imre 1932. november 26-án 
született endrődön. 1956. június 
17-én vácott szentelték pappá. 
1957-től hitoktató Pécelen, majd 
1959-ig szabadságvesztését tölti. 
szabadulása után három évig 
káplán-hitoktató Kiskunhalason, 
majd újabb három esztendeig 
Újpest-megyeren. 1964-től előbb 
a soroksári főplébánián, majd a 
rákospalotai főplébánián, 1967-től tíz 
éven át Borsosberényben plébános. 
ezt követően „hazajön”, s 1978-
tól, 25 éven át a pestszentlőrinci 
főplébánián szolgál plébánosként. 
2003 és 2010 között a Budavári 
nagyboldogasszony (mátyás-
templom) plébánosa. 2010. augusztus 
1-jén vonult nyugállományba. 

Mária 
születéséneK 
ünnepe

 
szeptember 8-a Kisboldogasszony napja 
(Kisasszony napja), szűz mária születésé-
nek az emléknapja. Pontosan kilenc hónap-
pal van a szeplőtelen fogantatás (december 
8.) után.

Mária születéséről a szentírásban semmit sem olvas-
hatunk, csak apokrif hagyományból ismerjük a törté-
netét. eszerint Joachimnak és annának csak húsz év 
után született gyermeke. a kislány keddi napon látta 
meg a napvilágot Jeruzsálemben, anna asszonynak a 
Bethesda-fürdő közelében lévő házában, és a népha-
gyomány szerint gábor főangyal is megjelent a szü-
letésekor. 

a középkori templomok többségének eredetileg 
Mária volt a patrónusa, s a barokk időktől úgyneve-
zett Kisasszony-búcsúnapot is tartottak a templomok 
körül. az ünnep eredetileg annak a jeruzsálemi temp-
lomnak a felszentelési évfordulója volt, amely azon a 
helyen áll, ahol a hagyomány szerint Mária született. 
ez a templom a ma is látogatható szent anna-temp-
lom.

Bizáncban és Rómában már a vII. században meg-
ünnepelték Mária születésnapját. a római katolikusok 
rajta kívül csak Jézus és az előhírnök Keresztelő szent 
János földi születésnapjáról emlékeznek meg. ez a nap 
tehát a nagy Mária-ünnepek közé tartozik.

Magyarországon ma csaknem 180 
Kisboldogasszony-templom vagy kápolna van, ame-
lyeknél általában ezen a napon tartják a búcsút. a 
legismertebb zarándokhely a máriaremetei, ahol ko-
rábban számos csoda és jelenés történt.
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� a sztehlo gá-
bor evangélikus 
gimnázium és 

a szent lőrinc katoli-
kus általános Iskola is 
megújulva, megszé-
pülve fogadta vissza a 
vakáció után a diáko-
kat. a két intézmény-
ben végzett nem kis 
munkáról kérdeztük 
dr. kalina katalint és 
szarvas attilát. 

 
Az evangélikus intézmény igaz-
gatója, Kalina Katalin elmond-
ta, hogy a szünetben energetikai 
korszerűsítést végeztek a Kossuth 
téri épületben, amely ehhez kap-
csolódóan esztétikailag is meg-
újult. a munkákhoz 250 millió 
forintnyi európai uniós, illetve 
állami támogatást kaptak.

– az összes tan- és szakterem 
energetikai felújítása megtör-
tént, mégpedig jól szervezett, 
megtervezett munkával, mert 
csupán két és fél hónap volt 
minderre – mondta az igazga-
tónő.

a megújulás keretében az 
épület védett szárnyán az erede-
tivel megegyező fa nyílászáró-
kat építettek be, a homlokzatot 
hőszigetelték, akárcsak a tan-
termi és a tornatermi szárnyat, 
amelyet újrafestettek. a fűtést 
a rendszer cseréje és a talajhőt 
hasznosító szellőztetőrendszer 
kiépítése szolgálja. a világító-
testeket energiatakarékos fo-
gyasztókra cserélték, s az elekt-
romos működés hatékonyságát 
200 napelem és napkollektorok 
segítik.

– a napelemeket az iskolánk 
templom felőli oldalán helyezték 
el, várjuk, miként működnek 
majd, mert ez mindenki számá-
ra újdonság.

Időben kÉszen 
lettek
a beruházáshoz kapcsolódóan új 
sportpálya is épült a sztehlóban. 
az udvaron található régi helyé-
re építettek egy korszerű újat.

– Reméljük, hogy ebben a 
környezetben azok a diákok is 
kedvet kapnak a sportoláshoz, 
akik eddig nem voltak annak 
igazán barátai – bizakodott az 
igazgatónő.

a belső munkálatok augusz-
tus utolsó napjaira lényegében 
befejeződtek, így szeptember-
től már a megújult épületben 

kezdődhetett meg a tanítás. a 
homlokzat  megszépítése októ-
berre fejeződik be.

Hajrá, sport!
– az ütemezés szerint a főhomlok-
zat még szeptemberben elkészül, s 
október közepén megtörténhet az 
„új iskola” átadása – mondta vé-
gezetül Kalina Katalin.

s ha már a napelemekről van 
szó, a szent Lőrinc Katolikus ál-
talános Iskola sem maradt ki a 
megújuló iskolák közül. szarvas 
attila, az intézmény igazgatóhe-
lyettese, önkormányzati képvise-
lő elmondta, hogy nagy örömük-
re egyre több diák – nyolcvan 
százalékban kerületi – választja 
ezt az egyre jobb nevű iskolát.

– nem is volt olyan régen, 
amikor még 300 diákkal indult 
a tanévünk, most pedig megkö-
zelítjük a négyszázat. ez a ma-
ximális befogadóképesség, így 
aztán a tanári kar is izgalommal 
teli büszkeséggel várja, miként 
illeszkedik be az iskola hétköz-
napjaiba az az ötven kisdiák, aki 
most és itt kezdi meg a tanul-

mányait a két első osztályban.
ebben az intézményben is 

munkával teltek a vakáció hetei.
– a folyosóinkat teljes hosz-

szában kifestették, tisztaságillat 
fogadta, fogadja a gyerekeket. 
az elsőseink számára beépített 
szekrények készültek, hogy mi-
nél összkomfortosabb körülmé-
nyek között tölthessék a nap-

jaikat. Büszkén mondom ezt, 
miközben együtt érzek azokkal, 
akik nem lehetnek a mi tanuló-
ink. ugyanis két és félszeres volt 
a túljelentkezés, ami egyik ol-
dalról öröm, a másikról viszont 
sajnálkozással tölt el mindnyá-
junkat. Ha lehetőség nyílt volna 
rá, mindenkit szívesen üdvözöl-
tünk volna a diákjaink között…

ami a napelemeket és a spor-
tolási lehetőségeket illeti, a ka-
tolikusok, ha mondhatjuk ezt, 
felvették a versenyt az evangéli-
kusokkal.

– szeptemberben is folynak 
majd a munkálatok, mert új 
napelemeket építenek be. a szá-
mítások szerint ez negyven-öt-
ven százalékos megtakarítással 
jár, ami nem kis összeg.

a sportpályáról elmondta 
szarvas attila, hogy a hónap 
első felében új, műfüves pályát 
adnak át, ami még hangsúlyo-
sabbá teszi a szent Lőrinc iskola 
elveit, irányvonalát, miszerint 
ép testben ép lélek…

HIt És okos szó
a tanév kezdetére tehát kiderült, 
hogy a munkának és a segítség-
nek köszönhetően a sztehlo és a 
szent Lőrinc iskola diákjai is jó 
kedvvel, jó körülmények között 
kezdhetik el a tanulást. ezek 
után nem is olyan nehéz hinni 
abban, hogy a tanítóktól, a taná-
roktól kapott okos és segítő szó 
hosszú távon kíséri el az evan-
gélikus és a katolikus gyerekeket 
azon az úton, amelynek a legele-
jén járnak.

 
 A munkának és a se-
gítségnek köszönhető-
en a sztehlo és a szent 
lőrinc iskola diákjai is 
jó kedvvel, jó körülmé-
nyek között kezdhették 
el a tanévet.

régi-új fAlAk 
között A régi-
új diákok
Megszépül az evangélikus és a katolikus iskola

vaRJÚ IMRe aZ IRgaLMasOK 
KóRHáZáBan TÖLTÖTT néHány naPOT

a sztehlo gábor gimnázium homlokzata is megszépül idén

szarvas attila
igazgatóhelyettes

A Budai irgalmasrendi Kórház lakója volt az elmúlt hét szerdájától néhány napon 
át az ibolya utcai kápolna nyugalmazott plébánosa, varjú imre atya. szerencsére 
nagy baj nem volt, a térde fájt, de ha már ott volt a kórházban, az orvosok meg-
nézték egy kicsit az általános egészségi állapotát is. Az atyával az előtt beszél-
gettünk, mielőtt bement az irgalmasokhoz.
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�nagy nevek 
fordulnak meg 
szeptember 

5–7-én a szeptemberi 
kóstoló három szín-
padán. a szervezők 
arra törekedtek, hogy 
a műfajok képvise-
lőinek legjobbjaiból 
kerüljenek ki a három-
napos gasztronómiai 
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 KFT az 1984-ben kiadott le-
mez 30 éves jubileumát ünnepli 
az idén látványos koncertsoro-
zattal. ebben az ünneplésben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
közönsége is részesülhet, hiszen 
szeptember 5-én pénteken az 
egyik fellépő a KFT lesz.

sok műfajt 
kÉpVIselnek
– Több nagy név fordul meg idén 
a szeptemberi Kóstoló színpada-
in. 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 
rendkívül sikeres csapat némi 
szünet után néhány éve tért 
vissza, és napjainkban feszti-
válok színpadain, nagyszámú 
néző előtt lépnek fel. 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 

játszott 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 kedvelői 

is nagy kedvencekkel találkoz-
hatnak – mondta Csempesz Iván. 
– szombaton a nagyszínpadon a 
Belmondo, a Fesztiválszínpadon 
pedig a Pál utcai Fiúk lép szín-
padra. vasárnap az Ocho Macho 
ad koncertet a Fesztiválszínpa-
don. Büszkék vagyunk arra is, 
hogy a hazai dzsesszélet olyan 

kiválóságai szórakoztatják a ke-
rületi közönséget, mint a Feszti-
válszínpadon szombaton fellépő 
Zolbert Jazz és az őket követő 
Harcsa veronika Quartet.

pörkölt, fröccs
Természetesen a szeptemberi Kós-
toló központi eleme a színvonalas 

szórakoztatáson túl ezúttal is a 
főzőverseny. a versengést vállaló 
közösségek három kategóriában 
(pörkölt-, grill- és halételek ) in-
dulhatnak. a szervezők a tavaly 
megteremtett hagyományt folytat-
va tematizálták a fesztivál gaszt-
ronómiai kínálatát: ahogy a múlt 
évben cseh söröket és ezekhez 
kapcsolódó ételeket kóstolhatott 
a közönség, idén a finom magyar 
borokból készült fröccsöket és a 
hozzájuk illő ételeket. szombaton 
a szabadtéri színpadon a kerületi 
illetőségű serica zenekar meghí-
vására ír-kelta zenei és táncegyüt-
tesek váltják egymást. ehhez a 
programhoz kapcsolódóan ír sörö-
ket is kóstolhatnak a látogatók.  a 
szeptemberi Kóstoló 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.

az ínyencségek mellett számos izgalmas program és koncert várja a kerületieket
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EGESZSEG.HU
Országos Egészségfejlesztési Intézet

Három nAp, 
Három színpAd
Az eddigi legpezsgőbb Szeptemberi Kóstoló várható

az érdeklődők idén is számos 
kulturális és sporteseményen 
vehetnek részt a Havanna-napok 
keretében, amely immár hagyo-
mányosan a kerületi pingpong-
versennyel kezdődik. a nyitó-
napon megemlékezik somogyi 
Lászlóról, a kerület első díszpol-
gáráról a szent László Plébánia, 
este pedig Jankovics Marcell 
rajzfilmrendező, kultúrtörténész 
megnyitja Zsolnai Mihály fafa-
ragó kiállítását.

– a korábbi évektől eltérően 
idén nem kértük fel a kerületi 
önkormányzati intézményeket 
saját bemutatkozó programok 
szervezésére, de bővítettük a 
szórakoztató kulturális progra-
mok körét. a közönséget jobban 

vonzó, populárisabb programok 
célja az is, hogy jobban össze-
hozzuk a Havanna közösségét 
– mondta Császár Bíró Lilla, a 
rendezvény házigazdájának, a 
Kondor Béla Közösségi Háznak 
a vezetője.

szeptember 22-én, hétfőn 
nyílik meg a Lélektükör alkotó-
műhely kiállítása a Kondorban, 
ahol szerdán véradás, csütörtö-
kön pedig egészségnap lesz.  a 
szervezők gondoltak a dixieland 
kedvelőire is: szeptember 23-án, 
kedden a Brass on Brass Dixie-
land Band játszik. 

a művészet gyógyító ereje 
címmel tart konferenciát szep-
tember 26-án, pénteken a kö-
zösségi ház és Tósoki anikó elő-

adóművész. szombaton a XvIII. 
kerületi nemzetiségi önkor-
mányzatok művészeti csoportjai 
adnak műsort, majd Pál Dénes, 
a The voice – Magyarország 
hangja tehetségkutató verseny 
győztese lép színpadra.

vasárnap, a zárónapon a kö-
zösségi ház mellett a már ha-
gyományos főzőversenyen ismét 
számos bográcsban rotyognak 
majd az ételek. a Kondorban 
működő tánccsoportok, harc-
művészeti egyesületek és amatőr 
színjátszó csoportok bemutató-
ját is megrendezik. 

a gyerekeket délelőtt Ricsi 
bohóc szórakoztatja, újra eljön 
a Langaléta garabonciások gó-
lyalábas társulata, és a lakótelep 
kutyáinak szépségversenyén a 
négylábú kedvencek lesznek a 
figyelem középpontjában.

a nagyszínpadon Máté Pé-
ter- és Cserháti Zsuzsa-emlék-
koncertet tart a Főnix zenekar, 
majd Király Linda és Király 
viktor közös koncertje után este 
20.30 órakor Roy és ádám lép 
színpadra.

Mint mindig, a rendezvény-
sorozat vasárnap fél tízkor most 
is tűzijátékkal zárul.

Ê P. a.

egyÜtt A 
hAvAnnáért
A re-Block közösségi 
sátorban álmodtam egy 
havannát magamnak 
címmel egész napos 
programok várnak 
minden korosztályt. 
Az érdeklődők itt 
válaszokat kaphatnak 
a lakótelep jövőjét 
érintő kérdésekre, 
és saját ötleteikkel, 
javaslataikkal is 
segíthetik lakóhelyük 
fejlődését.

KÖZÖsségéPÍTés
A korábbi években megszokottnál is több szórakoztató 
program várja a látogatókat a havanna lakótelepi na-
pokra szeptember 21. és 28. között. A szervezők remé-
lik, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tovább erősödik 
a lakótelep közössége.

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.
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 20. 15 óra: Szá-
mít6sz rám klub. A részvétel 
díjtalan.
Szeptember 27. 16 óra: Ma-
gyar táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Szeptember 27. 19 óra: 
Magyar táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 28. 11 óra: az 
Alma Együttes gyermekkon-
certje. Jegyek már kaphatók 
elővételben, 1700 forintos 
áron!
Zumbatanfolyam indult Czéh 
Beáta vezetésével. A foglal-
kozások heti két alkalommal 
vannak (kedden és csütörtö-
kön). Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom.
Callanetics (női zsírégető) 
torna. A foglalkozások kedden 
és csütörtökön 19 órától lesz-
nek. Vezeti: Székely Ferencné, 
Klári. Részvételi díj: 700 Ft/
alkalom, bérlettel: 4600 Ft/8 
alkalom.
Szeptember 4-én gerinctorna 
indul. A foglalkozások csütör-
tökönként 10 órakor lesznek. 
Vezeti: Czéh Beáta. Részvételi 
díj: 600 Ft/alkalom.
Szeptember 8-án veszi 
kezdetét a New Dance World 
– Modern Táncok Iskolája 
őszi tanéve nyílt órával és 
beiratkozási lehetőséggel. 
A foglalkozásokat hétfőn és 
szerdán 16–22, kezdőknek 
kedden és csütörtökön 17–18 
óra között tartják.
A művelődési ház nyitvatartá-
si idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégéken 
pedig a rendezvényekhez iga-
zodva) az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Szeptember 17. 18 óra: 
PLER-Budapest–Gyöngyös 
NB I-es férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 6. 9 óra: Kangoo 
Fitt Nap
Szeptember 20-án és 21-én 
10 órától: Budapest Open 
karateverseny

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly

Szeptember 9. 17 óra: 
Garamvölgyi Béla festőművész 
kiállításának megnyitója
Szeptember 13. 11 óra: 
Társasjátékklub
Szeptember 17. 17 óra: 
KézműveSzerda. Ceruzatar-
tók, ceruzadíszek készítések, 
vidám betűk a borítékokra.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Klösz György Budapestről 
készített fotográfiái tekinthe-
tők meg.
Internethasználói foglalkozás 
16 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. 1. csoport 
(kezdő): szeptember 15., 22., 
29., október 6.; 2. csoport 
(kezdő): szeptember 17., 24., 
október 1., 8. Jelentkezés: 
személyesen és a részvételi 
díj egyidejű befizetésével. 
Beiratkozott olvasóknak: 120 
Ft/óra, regisztráltaknak: 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Szeptember 4. 10 óra: Cseve-
gő csütörtök
Szeptember 10. 16 óra: 
Receptcsere
Szeptember 15. 16 óra: 
Társas hétfő

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 5. 16 óra: 
Csere-bere – civil börze a 
ClubNetCet szervezésében 
Szeptember 6. 16 óra: Mulas-
sunk együtt – zenés, táncos, 
műsoros délután
Szeptember 7. 8.30: Ingyenes 
jóga
Szeptember 7. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek
Szeptember 7. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Szeptember 9. 17 óra: Ingye-
nes gazdasági tanácsadás
Szeptember 10. 18 óra: A 
Magyar rocklegendák vándor-
kiállítás megnyitóünnepsége. 
Köszöntőt mond Ughy Attila 
polgármester.
Szeptember 10. 18.45: 
Zumba Nikivel
Szeptember 11. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
Szeptember 11. 15 óra: a 
Havanna-csoport klubnapja 
Szeptember 13. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Szeptember 13. 15 óra: Úgy 
szerettem én egy asszonyt 
– a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művé-
szeti vezető, rendező: Fényes 
György.
Szeptember 13. 15 óra: In-
gyenes gazdasági tanácsadás
Szeptember 14. 8.30: Ingye-
nes jóga
Szeptember 14. 10 óra: 
Ingyenes önvédelmi oktatás
Szeptember 14. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Szeptember 15. 10 óra: Tün-
dér Tercia – zenés interaktív 
előadás gyermekeknek
Szeptember 16. 17 óra: In-
gyenes gazdasági tanácsadás
Szeptember 17. 17 óra: 
Zumba Nikivel
Szeptember 18. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE össze-
jövetele
Szeptember 18. 17.30: Ingye-
nes jogi tanácsadás
Szeptember 19. 19 óra: 
Presser–Sztevanovity–
Horváth: A Padlás. Félig 
mese, félig musical 9–99 
éves korig, az Otthon 
Theatrum előadásában.
Szeptember 20. 15 óra: 

Nyugdíjas táncklub
Szeptember 20. 15 óra: In-
gyenes gazdasági tanácsadás
Szeptember 20. 15 óra: Tere-
fere klub
Szeptember 22. 17 óra: 
Csonka vágányon – Dékány 
István filmjének beszélgetés-
sel egybekötött bemutatója

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
muzeum18ker.hu 
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi 
iskolai csoportoknak különféle 
ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben, előzetes 
egyeztetéssel a PIHGY tele-
fonszámán. A kínálat meg-
tekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkal-
mazást készítettünk, amelyen 
a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, 
szobrokat talál az érdeklődő. 
Az alkalmazás a honlapunkon 
érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörté-
neti érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütör-
tökig 9 és 16 óra, pénteken 9 
és 14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetéssel.
Vizek és kövek – külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből. A 
részletekről honlapunkon 
(muzeum18ker.hu) tájékozód-
hatnak. 
A Tomory-teremben az 
Ady Endre Általános Iskola 
történelem szakkörének 
munkái láthatók Időutazás a 
középkori Magyarországra – 
Múltunk emlékei címmel.
Település- és oktatás-
történeti állandó kiállítás: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész ki-
emelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.

hAvAnnA Kiállítóhely

Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 4. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Szeptember 5. 13.30: Nyug-
díjas nótadélután
Szeptember 10. 17 óra: Kre-
atív kézműves klub felnőttek-

nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Szeptember 12.: Erdő-me-
ző barangoló – kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével
Szeptember 13. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 500 Ft.
Szeptember 16. 18 óra: Tuda-
tos életmód klub. Belépőjegy: 
400 Ft.
Szeptember 17. 18 óra: 
Reflexiók – La Biennale di 
Venezia. Kiállítás-megnyitó az 
új galériában. Köszöntőt mond 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő.
Szeptember 18. 17 óra: Kre-
atív kézműves klub felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Szeptember 20. 10 óra: Krea-
tív kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Minden korábbi tanfolyamunk, 
valamint a Baba-dúdoló és a 
Maszat-kuckó is újraindult, 
sőt bővülő programkínálattal 
jelentkezünk. A programokról 
részletesen érdeklődni, illetve 
azokra jelentkezni az elérhe-
tőségeinken lehet.
Szeptembertől torna indul az 
EPE – Együtt Pestszentimréért 
Egyesület – szervezésében 
(szerdánként 18 órától). Várjuk 
az érdeklődők jelentkezését!

PolgároK házA

üllői út 517.
Szeptember 19. 17 óra: 
Operettest a Polgárok Háza 
udvarán. Fellépnek a Tihanyi 
Vándorszínpad énekesei, 
valamint Kiss András opera-
énekes és Kiss Judit Anna, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendéke. 
A műsor után néhány 
élelmiszer-hungarikumból ösz-
szeállított kóstolót tartunk. A 
részvétel ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk!
Nyitva tartás: szerdán 9–14 
óra között.

irodAlmi 
PályázAt 
gyermeKeKneK
A Fővárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Lőrinci 
Nagykönyvtára irodalmi 
pályázatot hirdet gyer-
mekek számára, három 
korcsoportban. 
A feladat az, hogy írj le 
egy történetet, amely 
veled, illetve a házi ked-
venceddel történt meg. 
A történet egyaránt lehet 
szomorú, vidám vagy épp 
olyan, amely gondolko-
dásra késztet.
Művedre a következőket 
írd rá: neved, életkorod, 
iskolád neve, telefon-
számod és/vagy e-mail 
címed. A pályaművedet 
leadhatod személyesen 
a könyvtárunkban, vagy 
elküldheted e-mailben 
is a fszek1803@fszek.
hu címre. A beérkezett 
pályaműveket három 
korcsoportban (óvodás; 
6–10 éves; 10–14 éves) 
értékeljük.
Beadási határidő: október 
3.
Eredményhirdetés: ok-
tóber 19-én, a Könyves 
Vasárnapon, 11 órakor.

Programok „legyünk Hűek 
Az örökségHez!”
ebben az évben országszerte szeptember 20-21-én 
tartják a Kulturális örökség napjait. Kerületünkben 
szombaton 15 és 17 óra között lesz várostörténeti séta 
szent imre-kertvárosban és szemeretelepen. A progra-
mot A velünk élő nagy háború és a templomok világa 
címmel rendezik meg.

a Heilauf Zsuzsanna történész, muzeológus által vezetett Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény és a Kardos gábor 
önkormányzati képviselő vezette Budapest XvIII. kerület Telepü-
lési értéktár Bizottság által közösen szervezett – Heilauf Zsuzsanna 
által kalauzolt – séta és időutazás keretében az érdeklődők bejár-
hatják a szent Imre-kertváros és a szemeretelep épített és kulturális 
örökségben gazdag területét. a program számos érdekességet tarto-
gat, és több helyen lehetőség lesz az épületek belsejének megtekin-
tésére is.  

egy kis ízelítő a programból. a séta keretében a Hargita téren 
felkeressük a trianoni tragédiának emléket állító Fadrusz-keresztet 
és az 56-os emlékművet, az artasat – uzsok – téren az örmény em-
lékművet, és megtekintjük az egykori zsidó temető maradványát is. 

a vallási helyszínek közül a kertvárosi árpád-házi szent Mar-
git és a szemeretelepi szent István király plébániatemplomot, a 
szemeretelepi református templomot, a régi katolikus kultúrotthont 
és a pestszentlőrinci zsidó imatermet keressük fel. 

a Klebelsberg Kuno-féle iskolaépítés lőrinci emlékei mellett 
meglátogatunk kertvárosi villákat, házakat, olyan helyeket is, ahol 
emblematikus személyek éltek, valamint felkeressük a meteorológi-
ai állomást.

Találkozás: az Üllői út és az Iparvasút utca sarkánál 15 órakor.
Útvonal: Üllői út – uzsok tér – vajdahunyad u. – Hargita tér – 

Fogaras u. – Üllői út – Bajcsy-Zsilinszky u. – Zilah u. – Tátrafüred 
tér – Zilah u. – selmecbánya u. 

Ê s. m.

lendületbe 
Hozzuk ősszel!
Az elkövetkező hónapokban is folytatódnak az ingye-
nes sportolási alkalmak kerületünk felnőtt lakosai ré-
szére. íme, az őszi kínálat.

Úszás – Időpontok: szeptember 21., 24., 28.; október 1., 5., 8., 12., 
15., 19., 22., 26., 29.
szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi uszodában (nemes 
u. 56–60.), vasárnaponként  9 és 10 óra között a Park uszodában 
(Bókay-kert, szélmalom u. 33.). Információ: 06-20-232-3823 (új be-
lépőknek előzetes bejelentkezés szükséges)
FUtóPont – Időpontok: szeptember 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 
25., 30.; október 2., 7., 9., 14., 16., 21., 28., 30. Keddenként és csütör-
tökönként 17 órától.
Helyszín: Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: Irsán László, 06-20-225-5462
 nordiC wAlKing – Időpontok: szeptember 1., 4., 8., 11., 15., 
18., 22., 25., 29.; október 2., 6., 9., 13., 16., 20., 27., 30. Hétfőnként és 
csütörtökönként 17.30-tól.
Helyszín: Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: schwarz Mária, 06-30-961-7731
KondiCionáló tornA – Időpontok: szeptember 1., 8., 15., 
22., 29.; október 6., 13., 20., 27. 17 órától.
Helyszín: Park aerobik Center, Bókay-kert (szélmalom u. 33).
Oktató: Markovits szilvia, telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com
teniszoKtAtás – Időpontok: szeptember 1., 3., 8., 10., 15., 17., 
22., 24., 29.; október 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. Hétfőnként és 
szerdánként 17-től 18 óráig.
Helyszín: Minorex se Tenisz (Thököly út 5.) 
Információ: Paripás István, 06-30-329-8958 (előzetes bejelentkezés 
szükséges)
zUmBA – Időpontok: szeptember 20., 27.; október 4., 11., 18. 
szombatonként 11 órától.
Helyszín: Kondor Fitness (Kondor Béla sétány 7.)
Oktató: Panda nikolett, 06-20-347-8074
önvédelmi edzéseK – Időpontok: szeptember 7., 14., 21., 
28.; október 5., 12., 19., 26. vasárnaponként 10-től 11 óráig.
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                         
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-5992
JógA – Időpontok: szeptember 7., 14., 21., 28.; október 5., 12., 19., 
26. vasárnaponként 8.30-tól 10 óráig.
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                         
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546
síoKtAtás – Időpontok: október 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21., 22., 
28., 29., 30. Keddenként, szerdánként és csütörtökönként 16 órától.
Helyszín: 4seasons síiskola, Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
Információ: gerencsér Rita, telefon: 06-30-575-3262, e-mail: 
siiskola4seasons@gmail.com

A csodás velence
egy képzőművész, egy alkotóművész számára egy város vagy 
akár egy jól sikerült esemény is tágíthatja a horizontokat, felfris-
sítheti a nézőpontjait, és bátorságot adhat új utak kereséséhez. 
Ilyen esemény volt a tavalyi velencei biennálé is, amelyen számos 
kerületi művész vett részt, és amely nagyon sokakat megihletett 
közülük.

az ihletekből pompás alkotások születettek, amelyeket az ér-
deklődők meg is tekinthetnek a PIK Ház új galériájában helyet 
kapó tárlaton.

a kiállítás megnyitója szeptember 17-én (szerdán) 18 órakor 
lesz a PIK Házban (vasút utca 48.). Köszöntőt mond Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő, közreműködik Draskóczi Zoltán gitár-
művész.

www.bp18.hu
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18 Negyedszer rendezi meg az önkormányzat az év legsportosabb napjátsport

aki már korábban is járt az íze-
lítőn a Bókay-kertben, annak 
biztosan feltűnik, hogy évről 
évre egyre többen töltik a nap-
jukat ezen a valóban könnyed, 
szórakoztató és hasznos ese-
ményen. Kétség sem fér ahhoz, 
hogy villámkarriert futott be a 
kezdeményezés. az első alka-
lommal is sokan voltak, kíván-
csian az újra, az ismeretlenre. 
Tavaly pedig már kívülről tudta 
az ezernél is több látogató, hogy 
mire számíthat, hogy sportágak 
tömege mutatkozik be.

sportágak 
kaValkádja
– nem hajszoljuk a csúcsokat, 
minek, de arra azért büszkék va-
gyunk, hogy minden szeptem-
berben nagyobb az érdeklődés, 
egyre többen jönnek a Bókayba, 
s egyre több kerületi egyesület 
dönt úgy, hogy megmutatja ma-
gát a nagyközönségnek. Joggal, 
hiszen ezrek előtt adhatnak szá-
mot arról, hogy mivel foglalkoz-
nak – mondta Baumann gizel-
la, a városgazda XvIII. kerület 
nonprofit Zrt. vezérigazgatójá-
nak szaktanácsadója.

sokan állítják, és nem ok 
nélkül, hogy a kerület az egyik 
legsportosabb a 23 között. nos, 
ezt a megállapítást lehet még 
erősebbé, még helytállóbbá ten-
ni szeptember 13-án.

– Készülünk, mindent meg-
teszünk, hogy ez az ízelítő is 
finom legyen, hogy – a hason-
latnál maradva – mindenki jó 
szájízzel menjen haza. az elő-
zetes jelzések szerint legalább 
harminc egyesület és körülbelül 
ugyanennyi sportág lesz ott a 
kertben. az érdeklődők szak-
avatott, a sportban profi embe-

rektől kaphatnak tanácsokat, 
ha valaki, mondjuk, a 2024-es 
olimpián szeretne felvonulni a 
magyar csapat tagjaként… Tu-
dom, valószínűtlennek tűnik ez 
első hallásra, de valamennyi ki-
válóságunk elkezdte valamikor, 
valahol, mielőtt szép sportkarri-
ert futott be. Követhető a példa.

ott lesz 
marosI Is
Ha már sportkarriert emlegetett 
Baumann gizella, az egykori 
válogatott atléta, nézzük, kik 
járnak elöl jó példával a szep-
tember 13-i sportízelítőn. 

Tán nem is kellene leírni, hogy 
ott lesz a kertben, a beszélgeté-
sekre felállított sátorban a lon-
doni olimpia öttusaversenyének 
bronzérmese, Marosi ádám, a 
kerület arca is, akinek számára 
a lehető legjobbkor lesz ez a 
sportos nap.

– Bizony, hiszen éppen csak 
hazaérkezem a világbajnok-
ságról, máris elmesélhetem az 
élményeimet azoknak a fiata-
loknak, akik e felé a sportág felé 
kacsingatnak. Magáról az ízelí-
tőről csak annyit, hogy szerin-
tem nincs ember a kerületben, 
aki legalább egy-két órára ne 
volna kíváncsi arra, hogy miről 
szól ez a nap a Bókayban. aki 
meg nem, az magára vessen…

dedIkált Vb-
lasztIk
Legyünk őszinték, a magyar 
focival nem jutottunk sokra az 

elmúlt csaknem három évtized-
ben (Magyarország 1986-ban 
jutott be utoljára vb-döntőbe, 
Mexikóban), de látni kell azt is, 
hogy ahol pattog a futball-lab-
da, ott megjelennek a srácok. 
Tudják ezt a rendezők is, mert 
nosztalgiáznak kicsit, a közel-
múlt csúcseseménye kapcsán 
visszaköszön Brazília. Bizonyá-
ra sokan emlékeznek a szak-
kommentátorokra, például Kiss 
Lászlóra és Pisont Istvánra, akik 
egy-egy focilabdát írtak alá ak-
kor. a sportízelítő jó alkalom 
lesz arra, hogy az általuk aláírt 
két lasztit, valamint a Dömötör 
István képviselő által felajánlott, 
a Bp. Honvéd labdarúgói által 
aláírt mezt árverésre bocsássák 
a vajk-sziget Társadalmi alapít-
vány javára.

olImpIaI 
kIállítás
a nagyszínpad évről évre fon-
tos szerepet tölt be a rendezvény 
napján. Így lesz ez az idén is.

– egész nap változatos prog-
ramokkal mutatkoznak be a 
sportolók. az előző évek nagy 
sikerű fellépői újra eljönnek, 
de új egyesületek, új sportágak 
képviselői is tartanak bemuta-
tót. Ha netán lógna az eső lába, 
akkor sincs gond, irány a sátor, 
ahol a korábban már megismert 
nagy sikerű olimpiai kiállítás 
is helyet kap. az érdeklődők 
ott találkozhatnak majd a ke-
rület élsportolóival is. s ha jól 
kibeszélgették magukat, a saját 
egészségük felé is fordulhat-
nak. az egészségi állapotukról 
a szűréseken kaphatnak képet, 
az egészséges életvitelhez pedig 
szakképzett életmód-tanács-
adók adnak útmutatót.

 
minden, Ami sPort
Az idén szeptember 
13-án, szombaton 
10 és 18 óra között 
rendezik meg a 
Bókay-kertben a 
sportízelítőt, hivatalos 
nevén: iv. sportízelítő 
18 – minden, ami 
sport. A önkormányzat 
által szervezett 
rendezvény fővédnöke 
lévai istván zoltán 
alpolgármester. 
CsináltAss egy 
KéPet!
A sportízelítőn első 
alkalommal tart 
alakreformedzést és 
életmód-előadást  ru-
bint réka  és schobert 
norbert. A program 
11 órakor kezdődik a 
nagyszínpadon. Utána 
lehetőség lesz dediká-
lásra és közös fotó-
zásra. 

„szerintem nincs 
ember a kerületben, 
aki legalább egy-
két órára ne volna 
kíváncsi rá” – mondta 
marosi ádám.

A BóKAy-KertBen BArátJA lesz A mozgásnAK

sPortÍzelÍtő – 
teljes menüsorral

x

� mint évek óta mindig, az idén is egy 
teljes napig a sport lesz az egyedural-
kodó az egyébként is „sporttal beoltott” 

bókay-kertben. Immár negyedik alkalommal 
rendezi meg az önkormányzat szeptember 
13-án a sportízelítőt, a kerületi sportágválasz-
tót, amelyen mindenki megtalálhatja és meg-
kaphatja a magáét.

vaLKusZnaK 
annyI OB-
aRanya van, 
aHány éves

 
versenyről versenyre járt és jár valkusz máté, kerü-
letünk teniszreménysége. Az elmúlt hetekben olasz-
országban, Franciaországban és Budapesten mutatta 

meg a tudását. 
Az egyéni korosztályos eu-
rópa-bajnokságot követően 
– ahol két ezüst jutott a fiatal 
magyarnak – Mátéból csapat-
ember lett, a magyar váloga-
tott színeiben lépett pályára 
Olaszországban a csapat eb-
selejtezőjén, amelyen nyolc 
ország válogatottja ütötte a 
labdát a döntőért. ez jól si-
került, hiszen a Kotormán, 
Füle, valkusz összeállítású 
trió az első kiemeltként ju-
tott be a franciaországi, Le 
Touquet-i fináléba. erre a 
küzdelemsorozatra azonban 
elfogyott a fiataljaink ereje, 
így végül az utolsó, nyolcadik 
helyen végeztek.

Tény, hogy nem volt ked-
vező a sorsolás, a szereplésre 
azonban inkább a fáradtság 
nyomta rá a bélyegét, hoz-
zátéve, hogy Máté „hozta” a 
meccseit. az, hogy a csapat a 

nyolcadik lett, felfogható kudarcként is, de úgy is, hogy a konti-
nens nyolcadik válogatottja az övék!

a hazaérkezés után sem volt szusszanásnyi pihenője sem Má-
ténak, mert a budapesti korosztályos ob adott neki munkát, amit 
el is végzett – jelesre. Két bajnoki aranyat szerzett.

a dolog örömteli érdekessége, hogy a fiatalember ezen a vi-
adalon nyerte meg a 15. és 16. bajnoki címét. vagyis pontosan 
annyiszor állhatott már ob-dobogóra a rövid karrierje során, 
ahány éves! „Mellesleg” aranyérmes lett párosban is, oldalán 
Kotormán ákossal.

Ha valaki azt gondolná, hogy most aztán itt a pihenő, az té-
ved. a közeljövőben két 2-es kategóriás ITF (18 éven aluli) torna 
lesz Budapesten, majd irány varsó. Máté ott 1-es kategóriás via-
dalon teniszezik, éppen az iskola első hetében. ezt követően, ok-
tóberben ismét Olaszországba utazik, ahol címet szeretne védeni 
a Masters-viadalon.

Íme, így néznek ki egy ifjú teniszező hetei, hónapjai…

válogAss!
az alábbi sportágak kínálják magukat az érdeklődők-
nek: aerobik, airsoft, asztalitenisz, atlétika, baseball, 
íjászat, kerékpár, kézilabda, korfball, kosárlabda, ku-
tyás sportok, küzdősport és harcművészet (aikido, 
birkózás, szumó, karate, tékvandó, dzsúdó, Wing 
tsun kung-fu), labdarúgás,  nordic-walking, rekreá-
ciós sportok (jóga, kangoo, pilates, zumba), öttusa, 
ritmikus gimnasztika, röplabda, sí, szinkronúszás, 
táncsport, tenisz, természetjárás, tollaslabda, triatlon, 
úszás,  vízilabda, vívás, lábtenisz, hip-hop tánc, 
dance-aerobik. 
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19Hat pontot gyűjtött a SZAC és a PSK a futballnyitányon sport

a 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

– Hogyan sikerült a felké-
szülés? – kérdeztük Maráczy 
Jánost, a sZaC edzőjét. 
– Július 15-én kezdtük el a fel-
készülést, ami heti négy edzés-
ből és összesen hét edzőmeccs-
ből állt. Úgy ítélem meg, hogy 
a felkészülés jól sikerült, de ter-
mészetesen ez csak a bajnokság 
felénél derül majd ki. Mármint 
hogy valójában mennyit ér az 
elvégzett munka. ezúttal nem 
a megszokott alapozást válasz-
tottuk. nem a futást tartottuk 
szem előtt, hanem a labdát.

őszIntÉn…
– a tavasszal kialakított csapat 
együtt maradt, vagy netán ko-
moly változások történtek az 
átigazolási időszakban?

– Örömmel mondom, hogy 
a csapat közel száz százaléka itt 
maradt, sőt néhány erősítés is 
érkezett a védelembe és a közép-
pályára. a legfontosabb talán 
az, hogy két kapussal tudtuk 
elkezdeni a bajnokságot. Olya-
nokkal, akik ebben az osztály-
ban kiválóan megfelelnek. Tehát 
az esetleges rossz eredmények 
miatt nem hozhatom fel indok-
ként a kapushiányt, illetve -tel-
jesítményt.

– Önkritikus…
– Ha el akarunk érni vala-

mit, mindenkinek őszintének 
kell lennie.
– az elnökség milyen célokat 
tűzött ki a csapat elé? 
– nem tűztek ki konkrét 
célokat. ettől függetlenül 

természetesen nem szeretnénk 
újra a kieső zónában tanyázni. 
a legfontosabb az, hogy egyre 
jobban játsszunk. a másik 
pedig a fiatalok beépítése a 
csapatba. Úgy ítéljük meg, hogy 
ebben az évben az ificsapatunk 
fejlődése feltételezi a fiatalítás 
lehetőségét. ezzel élni szeret-
nénk. 

jogok És 
kötelessÉgek
– Többször beszélgettünk már 
az ön által kialakított fegyelem-
ről, következetességről. ebben 
történt változtatás?

– nem, miért kellene? ná-
lunk mindenki egyenlő, va-
gyis a jogok és a kötelezett-
ségek tekintetében mindenki 
„ugyanannyit ér”. ennek a 
remélem, biztos erkölcsi alap-
nak nem szabad megváltoznia. 
Továbbra is a komoly mun-
ka határozza meg a jövőnket. 
– augusztus végén megvolt az 
első győztes bajnoki, a Csillag-
hegy ellen. ebből ki lehet-e há-
mozni valamit az őszi sZaC-ról? 
– Két dolgot lehet megemlíteni. 
az egyik az, hogy most sikerült 
először legyőznünk a Csillag-
hegyet, ami lényeges. a másik, 
hogy a bajnokik hangulata, 
mentális terhelése egyelőre to-
vábbra is csökkenti a játékosok 
teljesítményét. ezen változtatni 
kell. ami a szakmát illeti: na-
gyobb különbséggel is nyerhet-
tünk volna, nem csak egy góllal, 
de jól van ez így is.

tele a pálya
– Új edző jól seper, vagy leg-
alábbis alaposan? – kérdeztük 
a PsK új szakvezetőjét, Takács 
Lászlót.

– Ha ezt mondja, az a vála-
szom, hogy szinte mindenki „új 
seprű” itt, mert a tavasz után el-
fogyott a csapat. Jó, ha négy-öt 
ember maradt, annyi pedig ép-
pen csak kispályára elég.

– Ha ma kimegy valaki a 
Táncsics utcába megnézni egy 
edzésüket, hány focistát talál?

– attól függ, hogy a mun-
kahelyi elfoglaltság, esetleg a 
tanulás mellett hányan érnek 
rá, mert ne felejtsük el, amatőr 
fociról van szó. Ha mindenki 
itt van, akkor húszan vagyunk, 
ami jó, bár tudom, ahhoz, hogy 
az ember forgathassa a csapatot, 
hogy válogathasson, még több 
játékos kellene. 

– Ha nem is nagy, de ki-
sebb vihar volt a nyáron 
Pestszentimrén. elment az edző, 
Pénzes sándor, ami a gyengébb 
tavaszi szereplés ellenére nem 
nevezhető jó hírnek.

– erről csak annyit szeretnék 
mondani, hogy nem tudok róla 
többet, mint az utca embere, és 
nem is akarok… sándorral jó 
a kapcsolatunk, futballoztunk 
is együtt. nem tudom, nem ér-
dekel, mi volt az oka a távozá-
sának. én nem kérdem, ő nem 
mondja.

rutInosak 
És fIatalok
– érthető, logikus, előre néz… 
s ha ezt teszi, mit lát, milyen 
PsK-t?

– Közvetlenül a rajt után, az 
augusztus utolsó hetének kö-
zepéig lejátszott két meccsünk 
után olyan csapatot, amelyik 
tud nyerni, de tud hibázni is.

– Bővebben?
– az első fordulóban a 

szabadkikötő ellen rúgtunk öt 
gólt, ami jó, de kaptunk hármat, 

ami rossz. a második körben a 
nagytéténytől kikaptunk 2-1-re. 
Így állunk most.

– és hogy néz ki maga a csa-
pat?

– Keveredik az idősebbek ru-
tinja és a fiatalok lendülete.

– ez nem rossz, sőt akár jó is 
lehet.

– Feltétlenül. Ha összeáll az 
együttes, megismerik, és érezni 
fogják egymást.

– ehhez itt van a „seprű”, 
amelyik kitakarít. 

– azon vagyok, látom is, 
hogy min kell változtatni, és ho-
gyan.

tanulnI, tanítanI
– a fiatalokat meg az „öregeket” 
említette az előbb. Felvethet ez 
generációs ellentéteket?

– Ha azt látom, hogy a ruti-
nos húz még egyet a labdán, az-
tán pontosan ad a fiatal elé, aki 
azért nem indul rá, mert nem 
tudja, mitévő legyen, mert még 
nem volt részese ilyen játék-
stílusnak, akkor azt mondom, 
generációs ellentét. De ha azt 
mondom, hogy odafigyeléssel 
könnyen meg lehet tanulni, ta-
nítani ezt, akkor jó, hogy idő-
sebbek és ifjak elegye a csapa-
tom.

– Tudom, beleborzong az 
edző, amikor megkérdik tőle, 
hogy milyen szezont vár. Mégis 
megkérdem…

– Úgy látom, jó lesz ez…

így KezdteK
1. forduló:  
szabadkikötő–PsK 3-5, 
szAC-Csillaghegy 1-0
2. forduló: 
műegyetem–szAC 
elmaradt,  
PsK–nagytétény 1-2
3. forduló:  
szAC-inter CdF se 2-4,  
Budatétény-PsK 1-2.

joBB idényre 
számÍtHatunK 

Ha nem is teljesen nyugodt 
időszak után, de egyben van, 
és készül a bajnoki pontvadá-
szatra a PLeR-Budapest csa-
pata, amely remek hajrával 
zárta a legutóbbi szezont. Zár-
ta, de nem úgy kezdte, mert 
„a tavalyi rajtunkat el kell 
felejteni,  az nem volt sem jó, 
sem szép. Jószerével csak vere-
ségekkel kezdtünk” – mondta 
Hutvágner István.

ez igaz, ám a végjáték, a rá-
játszás már hibátlan volt, ami-
nek az lett az eredménye, hogy 
a gárda feltornázta magát a 8. 
helyre. „azt szeretném – és a 
hathetes felkészülést látva jog-
gal bízom benne –, hogy ott 
folytassuk, ahol abbahagytuk. 
Mivel a csapat átlagéletkora 
hihetetlenül alacsony,  mind-
össze 22 év, tudtam terhelni a 
fiúkat, ráadásul a rövidke nyá-
ri pihenő alatt nem ment el a 
kondijuk. ezt az erőnléti edző 
is alátámasztotta.”

az edző szeretné elérni, 
hogy jó középcsapatként fe-
jezzék be az alapszakaszt, 
mert „képesnek tartom erre 
a csapatot. ehhez persze va-
lamennyi meccsre tökéletes 
koncentrációval kell kifutni 
és így végigküzdeni az összes 
félidőt.”

Jó hír, hogy nincs sérült 
a keretben, „hacsak a nem-
rég vállműtéten átesett Matei 
Mikitát nem számítom ide, de 
már ő is elkezdte az edzéseket, 
rövid időn belül ő is hadra 
fogható lesz”.

ami az igazolásokat illeti, 
nem panaszkodhat az edző, 
mert Csurgóról vadkerti gáb-
riel, veszprémből gyene nor-
bert érkezett, s „hazatalált” 
Lőrincre Laurencz szabolcs 

és Kocsi andrás is. a kapus, 
Tóth Mihály szegedről érke-
zett a csapathoz. 

a felkészülésről is elége-
detten szólhatott a szakvezető, 
mert az edzőmérkőzéseken két 
döntetlen és két győzelem mel-
lett mindössze egy vereség ke-
rült a csapat neve mellé. „nem 
az eredmények voltak fonto-
sak, sokkal inkább a mutatott 
játék, ami azért volt meggyőző 
számomra, mert ahogy halad-
tunk előre, úgy lett egyre jobb, 
okosabb a teljesítmény, amin 
alatt azt értem, hogy meg tud-
ták csinálni a srácok azt, amit 
kértem tőlük, amit majd a baj-
nokságban is elvárok tőlük.”

az első fordulót éppen lap-
zártánk napján játszotta az 
együttes, hazai pályán a Ba-
latonfüred ellen. a második 
szeptember 6-án lesz Ceglé-
den. „Tudom, bravúr kell a 
Cegléd ellen. Idegenben kel-
lene győzni, ám úgy megyünk 
fel a pályára, hogy két ponttal 
és az első idegenbeli sikerrel 
utazhassunk haza.”

 
zsenge 22 év
A Pler-Budapest 
egy dologban már 
most „megnyerte” 
a bajnokságot: a 
legfiatalabb csapat 
a mezőnyben. 
mindössze 22 év az 
átlagéletkor, ami azt 
jelenti, hogy nem egy 
tizenévesnek is helye 
van a keretben. vagyis 
az országosan is 
elismert utánpótlás-
nevelésnek 
köszönhetően 
van jövője a zöld-
feketéknek. 

� az elmúlt hét végén már a harmadik for-
dulót rendezték meg a blsz-bajnokság 
II. osztályában, amelyben két kerületi 

csapatunk is érdekelt. az 1908 szac kse és 
a psk célja az, hogy kiegyensúlyozottabban 
szerepeljen, mint tavaly. mindkét szakvezető 
véleményére kíváncsiak voltunk – vajon milyen 
reményekkel vágnak neki az ősznek? 

mindkét kerületi csapat eredményesen kezdte a bajnokságot augusztusban 

győzelemmel KezdteK A KerÜleti CsAPAtoK

hirdetés

örömteli heteket tudhat 
maga mögött a malév 
sC íjászszakosztálya: 
versenyzői kitűnően 
szerepeltek az augusz-
tusi országos bajnok-
ságon.

Lehet, hogy Malév-gépek 
nem emelkednek már a ma-
gasba, ám az egykori légitár-
saság nevét viselő egyesület 
íjászai szárnyaltak az ob-n.
a legnagyobb sikert a 40 
esztendős gajdos Csaba 
Márk érte el, aki egyéni ob-
elsőséget szerzett, folytatva 
ezzel a nagy elődök példáját. 
a sportember magabizto-
san utasította maga mögé 
a mezőnyt a budapesti Ika-
rus-pályán megrendezett 
viadalon.
akár hiszik, akár nem, a 71 
(!) éves nagy Béla még ma is 
ott van a legjobbak között, 
igaz, immár a senior kategó-
riában. az 1980-as moszk-
vai olimpián 5. helyezést 
elérő sportember a 2. lett a 
bajnokságon, ami előtt tény-

leg kalapot illik emelni. Bronz 
jutott az erdélyi lövőnek, Matei 
Leventének, s 4. lett az ugyan-
csak senior kategóriás Tüzes 
Levente.
ez az „előjáték” jól jöhetett a 
Malév-íjászoknak a szeptember 
végén megrendezendő országos 
csapatbajnokság előtt.

gAJdos A BAJnoK, 
nAgy Az elnyŰhetetlen

MáR RaJTOL 
a BaJnOKság
szeptember 3-án megkezdődött a férfi kézilabdázók 
nB i-es bajnoksága, amelyben – reményeink sze-
rint – fontos szerep jut majd a kerületi csapatnak, 
a Pler-Budapestnek. Az edzőt, hutvágner istvánt 
kérdeztük.

 



Karthago

Balázs Fecó
Harcsa Veronika

Belmondo

Gáspár Laci
Alma
együttes

Dér Heni Ocho Macho

KFT
PUF

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
14.00   Eredményhirdetés  

Kovács Lázárral
15.30  Zolbert koncert 
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

2014.
szeptember 5-7.

program

SzeptemberiFröccsönto"

  a
Bókay-kertben

Kós oló

EGÉSZ NAP 
CLASSIC DISCO PARTY 

A NAGYSZÍNPADNÁL  
DJ LOTTERS

Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A főzőverseny nevezési lapja letölthető:
www.szeptemberikostolo.hu


