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lAKAtos, te Csodás!

Újabb közösségi térrel gazdagodott a 
XvIII. kerület: az önkormányzat a Tér-
Köz pályázatnak köszönhetően agorát 
és emlékparkot alakított ki a Lakatos-
lakótelep központjában. a lakótelep 
annak a hőskornak a terméke, amikor 
még megvolt a reménye annak, hogy 
rövid időn belül minden fővárosi ember 
modern, kényelmes és szép lakáshoz 
juthat.

Az egészségünKért

Két csúcstechnológiájú altatógépet 
adott át az önkormányzat nevében 
Ughy attila polgármester a jahn Ferenc 
dél-pesti Kórház és rendelőintézet-
nek október első napján az intézmény 
műtőjének előterében. az ünnepélyes 
eseményen dr. ralovich zsolt, a dél-
pesti Kórház főigazgatója emlékeztetett: 
példaértékű az együttműködés, amely 
a XvIII. kerülettel kiépült.

BiztonságosABB

A fővárosban a rendőrségen kívül a 
polgárőrcsoportok és a közterület-
felügyelet munkatársai is őrködnek 
a közbiztonság fölött. a kerületben 
három polgárőrcsoport is munkálkodik, 
amelyek tevékenységét a 2012. január 
1-jétől hatályos, módosított polgár-
őrtörvény szabályozza. Ingatlanérté-
kesítők felmérése szerint a főváros 3. 
legbiztonságosabb kerülete a miénk.

néPszerŰ gAzdA

Az önkormányzat cégét, a városgazdát 
bemutató passzolunk egymáshoz 
című interaktív családi turné szem-
mel látható sikert hozott: szülők és 
gyerekek is szép számmal látogattak ki 
a közönségtalálkozókra. a szeptember 
közepén kezdődött programsorozat 
október elejéig tartott, és 6 helyszínen 
mutatkozott be a kerület mindennapi 
életét nagyban meghatározó cég.

hivAtás és szolgálAt

Három ciklus óta képviseli a 
pestszentimreieket, 2010 óta pedig 
– a polgármester helyetteseként – az 
egész kerület ügyeivel foglalkozik. dr. 
Lévai István zoltán fiatal és ambiciózus 
vezető, aki elsősorban azért nem fél 
a nehezebb kihívásoktól sem, mert a 
kerületért végzett munkát szolgálatnak 
tekinti. az elmúlt négy évről és a tervei-
ről beszélgettünk.

    

6. oldal 10. oldal 11. oldal 24. oldal

� „Tudjuk, mit kell 
tennünk, és azt 
is tudjuk, hogy 

az elképzeléseinket 
hogyan valósítsuk 
meg” – fogalmazott 
határozottan Ughy 
attila, pestszentlőrinc-
pestszentimre pol-
gármestere, aki a 
beszélgetésünkben ki-
emelte: csak a főváros-
sal közösen, egymásra 
támaszkodva, egymás 
erőforrásait felhasználva 
lehet tovább folytatni a 
kerület fejlesztését. ez 
egyaránt vonatkozik a 
megkezdett beruhá-
zásokra, a hamarosan 
induló munkahelyterem-
tő programra, valamint 
a magyarságára és 
sokszínűségére büsz-
ke kerületi közösség 
építésére. 

sütő-nagy zsolt   

– Milyen érzés, amikor munkába 
menet az ember a saját fotóival 
találkozik a plakátokon?

– Furcsa, de elfogadtam, mi-
vel ez együtt jár a kampánnyal. 
Az elmúlt négy évben több ezer 
emberrel találkoztam, több ezer 
emberrel beszélgettem a kerület 
lehetőségeiről, a közös öröme-
inkről és bánatainkról, a közö-
sen megélt múltról, a sokat ígérő 
jövőről, az elvégzett és az elvég-
zendő munkáról. A kampány 
viszont arról szól, hogy minden 
lakost kellően informáljunk ar-
ról, hogy mi zajlik körülöttük, és 
mire számíthatnak a későbbiek-
ben. A kampányban mi büszkén 
mutatjuk fel az eredményeinket. 
Amit megígértünk, azt megcsi-
náljuk, és ennél fontosabb  mon-
dat nem létezik a szótárunkban. 

ebből az is következik, hogy 
amit most ígérünk meg, azt is 
megcsináljuk. Tudjuk, mit kell 
tennünk, és azt is tudjuk, hogy 
az elképzeléseinket hogyan való-
sítsuk meg.

– A kerületi lakosok viszont 
találkoznak a választási kam-
pány „sötétebb” oldalával is. Mit 
gondol erről?

– nem akarok minősíteni. 
nem vagyok elemző, nem az én 
feladatom, hogy másokról vagy 
mások módszereiről ítélkezzem. 

Ha valaki név nélkül hazugsá-
gokkal árasztja el az utcákat, ar-
ról azt gondolom, hogy nem tisz-
tességes úton jár. Az egy másik 
út, az nem a mi utunk. Mi pél-
dául csak és kizárólag olyan ki-
adványokat adtunk ki a kezünk-
ből, amelyekben megjelöltük a 
felelős kiadót. Mert tudjuk, hogy 
amit leírunk, az igaz és támad-
hatatlan. Azokon a szórólapokon 
azonban, amelyek egy átgondolt 
hecckampány részeként, szimp-
lán lejáratási célzattal készültek, 

nem találja a készítőjük nevét. 
A rendőrség jelen pillanatban is 
több ilyen ügyet vizsgál az igaz-
talanul megtámadott, lejáratni 
kívánt képviselők feljelentése 
alapján. Azt gondolom, méltat-
lan és visszatetsző, hogy egyesek 
„síkidomnak” tekintik a válasz-
tókat, akiknek mindent le lehet 
nyomni a torkukon. A kerület 
lakosai azonban ezt ugyanolyan 
jól látják, mint azt, hogy az ön-
kormányzatok életében október 
12. után új ciklus kezdődik.

– Mire gondol?
– Az erőteljesen megfogal-

mazott kormányzati szándékok 
szerint több pénz jut az önkor-
mányzatoknak, több pénz jut a 
helyi munkahelyteremtésre, és 
több pénz jut az idősek, a fiata-
lok és a családok támogatására. 
Magyarország olyan pályára állt, 
hogy már van értelme gondol-
kodni a jövőről, mert az kiszá-
mítható és kezelhető.

Folytatás a 3. oldalon

2. oldal

elindult 
a rákötés
egy esztendővel ezelőtt, 
szeptemberben kez-
dődött meg a fővárosi 
csatornázási projekt, 
amelyet korábban évtize-
dekig csak ígérgettek. A 
kivitelezők a tervezettnél 
is gyorsabban haladnak, 
így Pestszentlőrincen már 
elkezdődhettek a rákö-
tések. ennek alkalmából 
tarlós istván főpolgár-
mester ismét a kerületbe 
látogatott. Pestszentimrén 
a tervek szerint decem-
berben indulhatnak meg a 
rákötések.  

„az elmúlt ciklus egyik 
legfontosabb eredményének 
azt tartom, hogy a kerület 
végre csaknem teljesen 
csatornázott lesz” – hangsú-
lyozta ughy attila, a kerület 
polgármestere az első házi 
csatornarákötések alkalmá-
ból rendezett ünnepségen. itt 
az is kiderült, hogy a terve-
zett 90 helyett 94 kilométer 
hálózat épül a kerületben, így 
220-szal több család jut hoz-
zá a csatornaszolgáltatáshoz.
mészáros árpádot – mint 
az évtizedek után végre 
csatornához jutó kerületiek 
szimbolikus képviselőjét 
– tarlós istván, Budapest 
főpolgármestere és ughy at-
tila együtt köszöntötte azon 
az ünnepségen, amelyet a 
munkálatok megkezdésé-
nek szomszédságában, a 
szemere istván téren rendez-
tek szeptember 26-án. lap-
zártánkig Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén összesen 
70 kilométer csatorna került 
már a föld alá. legalább 
ennyire fontos hír, hogy 
az első háztartások – az 
egyik legérintettebb terüle-
ten, Bélatelep és Ferihegy 
metszéspontjában, vagyis a 
13. számú vízgyűjtő területen 
– szeptember utolsó hetében 
már rá is csatlakozhattak a 
rendszerre. ebben a Város-
gazda XViii. kerület nonprofit 
zrt. szakemberei segítettek 
saját szolgáltatásukkal, 
amelyet a házi csatorna-
bekötésekre dolgoztak ki 
elfogadható áron, garanci-
ával, a terület, a rendszer 
és a lakosok igényeinek az 
ismeretében. 
a tervek szerint decem-
berben Pestszentimrén is 
megkezdik a rákötéseket.

Bővebben a 4–5. oldalon

ugHy attila

a Kerület nem 
fordulHat vissza

„olyan közösséget építünk, ahol mindenki találja a helyét.”



Városkép p 2014. október 8. XXIII. évfolyam 17. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Új közösségi tér jött létre az idén 50 éves lakótelepen 

www.bp18.hu

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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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
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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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KeréKgyártó györgy  

� Újabb közösségi 
térrel gazdago-
dott a kerület: az 

önkormányzat a Tér-
Köz pályázatnak kö-
szönhetően agorát és 
emlékparkot alakított 
ki a Lakatos-lakótelep 
központjában. 

Bármilyen furcsán hangozhat is 
elsőre: egy lakótelep is lehet egy 
városrész, egy kerület büszkesé-
ge. Lehet az az építészeti értéke 
vagy az ott kialakult közösség 
révén. Az 1963 és 1967 között 
épült Lakatos-lakótelep ilyen. 

– Pestszentlőrinc első mo-
dern lakótelepéről van szó, 
például ebben a városrészben 
épült elsőként kilencemeletes 
lakóház – mesélte Heilauf Zsu-
zsanna helytörténész, a Tomory 
Pál Pedagógiai és Helytörténeti 
gyűjtemény vezetője. e gyűj-
temény munkatársai készítet-
ték el a Dolgozó és a nefelejcs 
utca találkozásában kialakított 
Központi Agora és emlékpark 
tájékoztató tábláit, valamint a 
hozzájuk tartozó online infor-
mációs felületeket. A fákkal teli 
téren annak nyomán lehetett 
kialakítani az új pihenőpar-
kot és közösségi pontot, hogy 
az önkormányzat sikerrel vett 
részt a főváros Tér-Köz pályá-
zatán. 

ÁTgondoLT 
LaKóTeLep
Ha a tervrajzokra vagy az épí-
tés menetét bemutató fotókra 
tekintünk, azt látjuk, hogy ez 
egy nagyon tudatosan meg-
tervezett, kialakított lakóte-
lep. Amikor épült, nemigen 
készültek hasonlók. Akko-
riban „sztálin-lakótelepek” 
nőttek ki a földből, gyorsan, 
átgondolatlanul.  ezért adó-
zunk tisztelettel a Lakatos-la-
kótelep tervezőjének, a kiváló 
építésznek, Brenner Jánosnak 
– fogalmazott Ughy Attila ok-
tóber 4-én, a Központi Agora 
és emlékpark átadó ünnepsé-
gén. 

A polgármester az esemény 
alkalmából külön köszöntöt-
te a díszvendégeket, Brenner 
János családját: a Berlinben 
élő és dolgozó ifjabb Brenner 
János építészmérnököt és 
Brennerné Becker Zsuzsan-
nát, az építész özvegyét, aki 
– maga is építészmérnök lévén 
– ugyancsak részt vett a Laka-
tos-lakótelep megalkotásában 
az iskolaépület és egy Üllői úti 
lakóépület megtervezésével.

– nagyon megható ez a 
köszöntés. Köszönöm, és 

szívből kívánom, hogy az itt 
élők érezzék magukat nagyon 
jól a lakótelepen! – mondta 
Brennerné Becker Zsuzsanna.

HÁzaK 
boKroKban
Brenner János az 1950-es város-
egyesítéskor a Budapesti Város-
rendezési Iroda (és jogutódja) 
munkatársaként részt vett a fő-
város rendezési tervének kiala-
kításában is. Az új kerületrészt 
egy nagyobb léptékű rendszerbe 
igazítva képzelte el. A Lakatos-
lakótelep pedig annak a hős-
kornak a terméke, amikor még 
megvolt a reménye annak, hogy 
rövid időn belül minden fővá-
rosi ember modern, kényelmes 
és szép lakóhelyhez juthat. 

erről a szándékról árulko-
dik a zöldfelületekben rendkí-

vül gazdag Lakatos-lakótelep, 
amelyen az épületeket ötös 
csoportokba, „bokrokba” ren-
dezték. ezek eredetileg hasonló 
színezést kaptak, hogy segítsék 
a tájékozódást. nem csoda, 
hogy Brenner Jánost ybl-díj-
jal tüntették ki az itt elvégzett 
munkáért.

A Tér-Köz pályázatnak kö-
szönhetően – amelyben az ön-
kormányzat partnere az Agora 
Lokálpatrióta egyesület volt – 
kialakított agora és emlékpark 
egységet képez a Dolgozó utca 
másik oldalán elterülő közös-
ségi kerttel: mindkettő azt a 
célt szolgálja, hogy a lakótelep 
központjában lehetőséget adjon 
az itt élőknek a találkozásra, az 
együttlétre. 

Az agora területén újabb 
facsemetéket ültettek az öreg 
fák közelébe, ahol kellett, pó-

tolták a megkopott gyepet, a 
pihenőparkot a telep stílusá-
hoz illeszkedő retro stílusú 
térbútorokkal rendezték be, 
és újragyártották a hajdan oly 
népszerű sakkasztalokat. A 
helytörténeti gyűjtemény által 
elkészített tájékoztató táblák 
(amelyekhez QR-kódon ke-
resztül internetes oldalak csat-
lakoznak) a telep történetéről 
adnak felvilágosítást: a hajdan 
itt elterülő bolgárkertészetek-
ről, az építés menetéről, az ide 
költöző görög menekültekről, 
vagy éppen arról, hogy 1975-
ben itt forgatták az Utánam, 
srácok! című ifjúsági televíziós 
sorozatot.

Megszámlálhatatlan ér-
dekesség egy helyen. A most 
ötvenéves Lakatos-lakótelep 
a főváros egyik büszkesége. 
Büszkék lehetünk rá mi is!

büszkék 
lehetünk
A Lakatos-lakótelep tervezője, Brenner János Ybl-díjat 
kapott különleges szemléletű munkájáért

az új park minden generációnak tartogat meglepetést 
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3 Közélet Ciklus végén – értékel a polgármester

Folytatás a címoldalról...

– A XVIII. kerületre is igazak 
ezek a mondatok?

– Hogyne. Az ország, a fővá-
ros és a kerület jövője csak közös 
koordinátarendszerben vázolható 
fel. Hál’ istennek az elmúlt évek 
szigorú, takarékos, átlátható és 
eredményes várospolitikájának 
köszönhetően a kerületi költség-
vetésünk stabil. Olyan alap, ami-
re lehet építeni. Mivel sikerült 
rendeznünk a kerület több mint 
11 milliárd forintos adósságát, 
például évente 600 millió forint 
szabadul fel arra, hogy tovább 
fejlesszük a kerületet. ez az elő-
re betervezett fejlesztések feletti 
összeg, vagyis szabadon rendel-
kezhetünk vele. Ha úgy tetszik: 
arra költjük, amire a lakosok sze-
retnék. A visszajelzésekből pedig 
pontosan tudjuk, hogy ez milyen 
területeket érint majd leginkább, 
és azt is pontosan tudjuk, hogy 
nekünk mi lesz a dolgunk.  

– Az új beruházások miatt 
jelentősen átalakultak a minden-
napok a kerület egyes részein. 
Milyen visszajelzéseket kapnak a 
lakosoktól? 

– nem elefántcsonttorony-
ban ülünk. naponta szembe-
sülünk problémákkal, naponta 
oldunk meg több tucat felada-
tot – de ez így természetes. A 
kerületben öntudatos, őszinte 
emberek élnek, akik tudják, 
hogy számít a véleményük. Élő, 
napi kapcsolatban vagyok velük 
magam is. Ha megmutatnám a 
Facebook-oldalam üzenetvál-
tásait, ön is látná, sokat dol-
gozunk azon, hogy az apróbb 
közösségek mellett a szemé-
lyes ügyeket is felkaroljuk. És 
a visszajelzések egyértelműek: 
ha vannak is hibák, jó úton 
vagyunk, és ha belekezdtünk, 
fejezzük be a munkát! Ahogy 
az egyik kedves levélíróm írta: 
„Polgármester úr, ahhoz, hogy 
szivárvány legyen, szükség van 
esőre is.” Igaza van, még akkor 
is, ha azt gondolom, hogy azért 

ennyi eső nem kellett volna a 
szivárványhoz…  

– Ebben a ciklusban az adós-
ságrendezés, a csatornázás, a 
közterületek fejlesztése, az in-
tézmények korszerűsítése volt 
legfontosabb feladat. Mire lehet  
számítani a későbbiekben? 

– A városépítés, a városfej-
lesztés ciklusokon átívelő, hosz-
szú éveket felölelő folyamat. 
nincs csak négyéves munka 
– aki így gondolkozik, az a po-
litikai karrierjére gondol, nem 
pedig a közösségre. A városfej-
lesztésben minden egymásra ra-
kódik, mindennek rendje, helye, 
sora van. ezért tartom fontos-
nak, hogy először védjük meg 
az eredményeinket, mert csak 

úgy tudjuk folytatni a munkát.  
nem fordulhatunk vissza. Ha ez 
így lenne, nemcsak a kerületet, 
hanem a konkrét terveket is zá-
rójelbe tennénk. A legfontosabb 
az, hogy elkezdtük az intenzív 
gazdaságfejlesztést, amelynek 
az átfogó munkahelyteremtő 
program, a helyi vállalkozók 
ösztönzése, valamint az európai 
uniós projektekhez kapcsolódó 
akciótervek adják az alapját. 
ezek közül kiemelem a repü-
lőtér környéki fejlesztésekben 
rejlő lehetőségeket, amelyek 
alapvetően változtathatják majd 
meg a kerületi élet minőségét. 

– Ön már többször hangsú-
lyozta, hogy a közösségépítést ki-
emelten kell kezelni. Mit ért ezen? 

– erős, karakteres, a telje-
sítményeire, a sikereire büszke 
közösséget építünk, amelyben 
mindenki megtalálja a helyét. 
A közösségépítés azt jelenti, 
hogy figyelünk egymásra, hogy 
a támogatások nem önmaguk-
ért vannak, hanem azt jelzik: 
számíthatunk egymásra. A gye-
rekeket nevelni, a családokat 
támogatni, az időseket segíteni 
kell – senki sem érezheti úgy, 
hogy egyedül van, mi senkit 
sem hagyunk magára. Így a 
gyerekek továbbra is megkap-
ják az iskolakezdési támogatást, 
ráadásul új ösztöndíjrendszert 
is kidolgozunk. Az időseknek 
járnak a jeles ünnepekhez kap-
csolódó élelmiszeradományok, 

sőt ezek körét tovább bővítjük. 
A családoknak szintén segí-
tünk: például elkészült már az 
a pályázati terv, amely a lakóte-
lepieknek a társasházak energe-
tikai korszerűsítésére ad lehető-
séget, de ugyanezt megtesszük 
a kertvárosban is, ahol a csa-
ládi házak pályázhatnak majd 
felújítási támogatásra. emellett 
folytatódik a bölcsődék, az óvo-
dák és az iskolák energetikai 
korszerűsítése, a közintézmé-
nyek felújítása, az utak rendbe 
tétele, a járdaprogram, az inf-
rastruktúra-fejlesztés – például 
a pestszentimrei gyermekorvosi 
rendelő építésének előkészületei 
– a zöld és otthonos kertváros-
okat célzó környezetvédelmi 

beruházások, valamint a sport-
létesítményeket megújító pro-
jektek is. 

– A megváltozott választási 
rendszerben hogyan kell elkép-
zelünk a kerület és Budapest 
kapcsolatát? 

– Tarlós István főpolgármes-
ter erős kézzel tett rendet Buda-
pesten. Lezárta azt az időszakot, 
amikor a fővárost saját felségte-
rületként kezelte a balliberális 
politika. ennek a korszaknak 
vége van, és ehhez minden ke-
rület hozzátette a maga teljesít-
ményét. Maga a főpolgármes-
ter többször nyilatkozta, hogy 
a XVIII. kerületi fejlesztések 
egész Budapest szempontjából 
jelentős előrelépések. És még 
nincs vége… Ugyanis rengeteg 
olyan teendőnk van, amit csak 
a fővárossal közösen tudunk 
véghez vinni. Ilyen például a 
csapadékelvezetési problémák 
megoldása, a Cséry-telep rende-
zése, a születőben lévő Airport 
City megvalósításának előkészí-
tése. nekünk szükségünk van 
Budapestre, Budapestnek pedig 
szüksége van az elkötelezett, re-
mek szakembereket felvonulta-
tó kerületre. Így az a dolgunk, 
hogy megőrizzük a fővárossal 
kiépített jól működő kapcso-
latot, és egymást támogatva, 
egymásra számítva dolgozzunk 
tovább. A kapcsolat minősége 
évtizedekre meghatározhatja a 
kerület jövőjét. És itt azt sem 
szabad elfelejteni, hogy a főpol-
gármester, a polgármester és az 
egyéni képviselőjelöltek együt-
tes munkája az, ami leginkább 
fémjelzi majd egy-egy körzet 
sikerességét.

– Zárszó nélkül nincs interjú… 
– Istenfélő magyar ember 

vagyok, aki hisz abban, hogy az 
ember megítélése azon múlik, 
hogy mit tett a közösségéért. 
Úgy érzem, mi mindent meg-
tettünk azért, hogy az említett 
plakátok ne csak arcokat, ha-
nem a tisztességes, becsületes 
politizálást is hirdessék. 

„tudjuk, mit kell tennünk”

„a kerületi költségvetés stabil. olyan alap, amire lehet építeni."

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

megkezdték a havan-
na-lakótelepre tervezett 
postahivatal építését a 
városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. munkatár-
sai. A Barta lajos utcában 
lévő szolgáltatóházban, a 
diszkontáruház területé-
ből leválasztott részben a 
tervek szerint még az idén 
megkezdheti működését a 
posta.

– A lakótelep elkészülte óta, 
azaz mintegy harminc éve min-
dig megígérték a kerület vezetői 
a postahivatalt, de ez az alap-
szolgáltatás eddig ismeretlen 
okból nem járt az itt élő 16 ezres 

lakóközösségnek – mondta Kiss 
Róbert a körzet Fidesz-KDnP-s 
önkormányzati képviselője. – A 
postának köszönhetően azonban 
a jövőben egyéb fejlesztések ér-
dekében is érdemes lesz lobbiz-
ni. Így remélhetőleg könnyebb 
lesz elérni a posta és a Kondor 
Béla Közösségi Ház közötti te-
rület rendezését, illetve egy tér-
figyelő kamera elhelyezésén is 
érdemes elgondolkodni.

A képviselő hozzátette, hogy 
a postai szolgáltatással, illetve 
az idén átadott új élelmiszer-
áruházzal európaibb színvona-
lúvá válik a Havanna-lakótelep 
központja. 

– Az sem mellékes, hogy 

azáltal, hogy az önkormányzat 
meg tudott állapodni a disz-
kontáruház tulajdonosával, egy 
jó bérlőt is sikerült megtartani, 
aki így ugyan kisebb alapterüle-
ten, de továbbviszi az üzletét.

Kiss Róbert úgy látja, hogy 
a munkálatok megkezdésével 
sikerült elhallgattatni a szkepti-
kus hangokat, amelyek blöffnek, 
választási ígéretnek vélték a pos-
tahivatal létrehozását.

– sajnos a Lőrinci Magazin 
portálján és lakossági fóru-
mokon is megjelent ez a véle-
mény, de ezek a kételyek most 
szertefoszlanak – tette hozzá 
a képviselő, megemlítve, hogy 
a Magyar Postát is meg kellett 
győzni arról, hogy a Havannán 
élők számára nem megoldás a 
szomszédos szent Lőrinc-la-
kótelepen lévő postahivatal. – 
Öregszik a Havanna lakossága, 
és sokan nem tudnak elzarán-
dokolni a távolabb lévő postára. 
A választások előtti napokban 
Dohányfüstmentes egyesület 
(???) sajtóközleményt juttatott 
el az MTI-hez, amelyben azzal 
riogatták a gloriett- és a szent 
Lőrinc-lakótelepen élőket, hogy 
náluk viszont bezár a posta. 

Az önkormányzat mindezt 
határozottan cáfolja, a Havan-
nán épülő posta ügye nincs 
összefüggésben a kerület többi 
postájával

Hogy miért éppen a 
Dohányfüstmentes egyesület 
karolta fel az álhírt, azt nem 
tudni, feltételezésekbe pedig 
nem szeretnénk bocsátkozni. 

Ê P. a.

MáR ÉPÜL A POsTA Hogy kevesebb energia 
fogyjon a lakásokban!

Az elmúlt években a kerületi 
társasházak és lakásszövetke-

zetek több olyan programban 
is részt vehettek, amelyek az 

épületek megújulását, kor-
szerűsödését szolgálták. Az 
önkormányzat is mindent el-
követett azért, hogy a maga 
eszközeivel támogassa ezeket 
a pályázatokat, hozzájárulva 
az ingatlanok fejlesztéséhez. A 
képviselő-testület a legutób-
bi, augusztus 28-i ülésén pél-
dául – kifejezetten a lakosok 
igényeihez igazodva – úgy 
módosította a lakásrendeletet, 
hogy ezután a fejlesztési célra 
felvett hitelek visszafizetéséhez 
is adhat támogatást az önkor-
mányzat.

A társas- és szövetkezeti 
házak előtt most újabb lehe-
tőség nyílt a továbblépésre. 
Az „Otthon melege” program 
Homlokzati nyílászárócsere 
alprogramja lehetőséget ad 
arra, hogy a tulajdonosok le-
cseréljék az elavult, elöregedett 
külső nyílászárókat. ezzel két 
cél teljesülhet: ha korszerűek 
a nyílászárók, kevesebb pénzt 
kell a fűtésre fordítani, s a 
szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentésével hozzájárulhatunk 
a klímavédelemhez, amely 
egyre nagyobb súlyt kap nap-
jainkban. A mostani pályá-
zatot kifejezetten kisebb, né-
hány lakásos, nem iparosított 
technológiával épített házak 
felújítására írta ki a nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium. A 
részletekről pontos tájékozta-
tást ad a www.bp18.hu portál.

A nyílászárók cseréjére pályázhatnak a társasházak. 
A cél nemcsak az, hogy kevesebb energia fogyjon, 
hanem az is, hogy egyre többen járuljanak hozzá ke-
rületünkben is a klímavédelemhez.
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Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

Közélet A tervezettnél 220-szal több család jut hozzá a csatornaszolgáltatáshoz

� „az elmúlt ciklus 
egyik legfonto-
sabb eredményé-

nek azt tartom, hogy a 
kerület végre csaknem 
teljesen csatornázott 
lesz” – hangsúlyozta 
Ughy attila az első 
házi csatornaráköté-
sek alkalmából rende-
zett ünnepségen. Itt 
az is kiderült, hogy a 
tervezett 90 helyett 94 
kilométer hálózat épül, 
így 220-szal több csa-
lád jut hozzá a csator-
naszolgáltatáshoz.

– A kerületben születtem. 1965 
óta lakunk a Cser utcában, az-
óta vártunk arra, hogy végre 
csatornázott telkünk legyen. 
És két napja végre megtörtént! 
nagyon boldogak vagyunk 
– mondta Mészáros Árpád, 
akinek Cser utcai házát első-
ként kötötték rá a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
szakemberei az utcában kiépí-
tett csatorna-gerincvezetékre. 

Mészáros árpádot – mint 
az évtizedek után végre csator-
nához jutó kerületiek szimbo-
likus képviselőjét – Tarlós Ist-
ván, Budapest főpolgármestere 
és Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere 
együtt köszöntötte azon az 
ünnepségen, amelyet a mun-
kálatok megkezdésének szom-
szédságában, a szemere István 
téren rendeztek szeptember 
26-án.

decemberben 
pesTszenTImrén
Összesen 94 kilométer csator-
na hiányzott Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén, ebben a 
tekintetben a XVIII. kerület 
maradt el leginkább a főváros 
többi részétől, hiszen Budapest 
16 kerületében együttvéve volt 
szükség mintegy 240 kilométer 
csatorna lefektetésére. Tehát 
az itteni hiány az összesnek 
több mint a harmadát tette ki. 
A probléma megoldására az 
elmúlt években, évtizedekben 
számos ígéret született, az-
tán végül maradt minden úgy, 
ahogy volt. 

A Fővárosi Önkormányzat 

2013 őszén kezdett bele a Buda-
pest Komplex Integrált szenny-
vízelvezetése (BKIsZ) elneve-
zésű óriásprojektbe, amelynek 
során – uniós támogatással 
– 34 milliárd forintos beruhá-
zással oldja meg ezt a hosszú 
időn át halogatott feladatot. A 
kerületben 7400 családot érint 
a projekt.

Lapzártánkig Pestszent-
lőrin-cen és Pestszentimrén 
összesen 70 kilométer csatorna 
került már a föld alá. Legalább 
ennyire fontos hír, hogy az első 
háztartások – az egyik legérin-
tettebb területen, Bélatelep és 
Ferihegy metszéspontjában, 
vagyis a 13. számú vízgyűjtő te-
rületen – szeptember utolsó he-

tében már rá is csatlakozhattak 
a rendszerre. ebben a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. szakemberei segítettek sa-
ját szolgáltatásukkal, amelyet 
a házi csatornabekötésekre 
dolgoztak ki elfogadható áron, 
garanciával, a terület, a rend-
szer és a lakosok igényeinek 
az ismeretében. A munkálatok 

tovább folynak, a tervek szerint 
decemberben Pestszentimrén is 
megkezdik a rákötéseket.

Több, mInT amIT 
vÁLLaLTaK
A BKIsZ uniós támogatású 
fővárosi projekt, ám az ön-
kormányzat is kivette belőle a 

részét, például átvállalta a lako-
soktól a rákötések 40 ezer forin-
tos közműdíját. Az önkormány-
zat elkötelezettségét jelzi az is, 
hogy mivel az uniós támogatási 
rendszer csupán a felbontott ut-
cák nyomvonalas helyreállítását 
engedélyezi, saját költségveté-
séből 600 millió forintot külö-
nített el a teljes aszfaltfelületek 
helyreállítására. 

– Ughy Attila polgármester 
úr erélyes fellépésére itt, a ke-
rületben kezdődhetett meg a 
BKIsZ program – mondta Tar-
lós István a szemere István téren 
rendezett ünnepségen. – nem 
olyan régen tettük meg az első 
kapavágásokat éppen itt, a kö-
zelben, és ma már túl vagyunk 
az első házi bekötésen. Külön 
meg kell köszönnöm polgár-
mester úr munkáját, aki minden 
lehetséges eszközzel támogatta, 
hogy ez a program gördüléke-
nyen haladjon.

Ughy Attila hozzáfűzte: 
– Fontosnak tartom megem-

líteni, hogy sikerül több munkát 
elvégeznünk, mint amennyit 
eredetileg vállaltunk. Az erede-
tileg tervezett 7200 helyett 7400 
családot érint a program, a fővá-
rossal való együttműködésnek 
és az önkormányzat vállalásá-
nak köszönhetően ugyanis 4 
kilométerrel hosszabb hálózatot 
tudunk megépíteni a tervezett 
90 helyett, vagyis további 220 
család juthat hozzá a csatorna-
szolgáltatáshoz. A ciklus egyik 
legnagyobb eredményének azt 
tartom, hogy a XVIII. kerület 
szinte teljesen csatornázott lesz. 
Tisztelettel jelentem: a sikerhez 
vezető út a kerületben nincs 
karbantartás miatt lezárva. Az 
eddigi munkánk hamarosan 
meghozza azt a gyümölcsöt, 
amire vártunk. 

mészáros árpádot – mint az évtizedek után végre csatornához jutó kerületiek szimbolikus képviselőjét – tarlós istván 
főpolgármester és ughy attila polgármester együtt köszöntötte az ünnepségen
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már működik 
a csatorna
A sikerhez vezető út a kerületben nincs karbantartás miatt lezárva

– Ughy Attila mérföldkőnek nevezte a kerület tör-
ténetében a csatornázási programot. A főváros tör-
ténetében is az?

– Érdekes jelenséget figyelek meg mostanában. 
Lassan huszonöt éve mozgok a budapesti várospo-
litikában, és eddig mindig az volt a baj, hogy mi-
ért nem épül valami, vagy miért nem épül semmi. 
Most meg egyebet sem hallok, mint hogy miért 
épül ez, miért épül az. egy kicsit így vagyunk a 
budapesti csatornaépítési munkálatokkal is. Ma 
már kevesen emlékeznek arra, hogy 2003-ban 
döntött úgy a főváros, hogy a csatornázás a Bu-
dapest Komplex Integrált szennyvízelvezetése 
(BKIsZ) program keretében a csatornázást köz-
pontilag oldja meg, leveszi a gondot a kerületek 
válláról. Aztán 2010-ig odáig sem sikerült eljutni, 
hogy az uniós pályázatokat beadják. ezt mi vé-
gül 2011-ben megtettük, és 2013-ban meg is kez-
dődhetett a munka. Tehát igen, mérföldkő, mert 
évtizedeken át elmaradt beruházásról van szó, 
amely mintegy 42 ezer embert érint a fővárosban. 
Budapest 99,9 százalékban csatornázott lesz, ami 
többek között azt jelenti, hogy lényegesen kevésbé 
terheljük tovább a felszín alatti és a felszíni vize-
ket, köztük a Dunát. 

– Innen úgy látszik, hogy a XVIII. kerület ki-
emelt helyet kapott a programban. Valóban így 
van?

– A BKIsZ program Budapest 16 kerületét és 
Budaörsöt érinti, és van egy külön programunk 
Csepelen, amely eddig már 50 kilométernyi csa-
tornát kapott. A budai oldalon az I. kerület kivé-
telével mindegyik kerület benne van a program-
ban, a pesti oldalon az V., VI., VII., VIII., IX., 
vagyis a belső kerületek kivételével valamennyi. 
A legnagyobb mértékben a XVIII. kerületet érinti 
a program, utána a XXII. és a III. kerület követ-

kezik. A munkálatok elsőként Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén indultak el, ami nem kis mér-
tékben köszönhető Ughy Attila határozott 
fellépésének. 

– A szavaiból úgy tűnik, jó a kapcsolat a kerület 
és a főváros között.

– Valóban jó. A XVIII. kerület nagyon fon-
tosnak tartja ezt a projektet, ezért vállalta át az 
önkormányzat az ingatlantulajdonosoktól a házi 
rákötésekkel járó közmű-hozzájárulási díjat, ezért 
különített el 600 millió forintot a felbontott utak 
teljes felületének helyreállítására. A jó együttmű-
ködésnek köszönhetően tudunk itt a tervezettnél 
220-szal több családot bevonni a programba és a 
csatornázással együtt utakat is felújítani. A prog-
ram lényege: Budapest 99,9 százalékban csatorná-
zott lesz. 

– Az ünnepségen üzent az ellenzéknek is. Ezt 
miért tartotta fontosnak?

– Idefelé jövet egy táblát láttam a magasba 
emelve. Odamentem, és tájékozódtam, mi ellen 
tiltakoznak, akik ezt a táblát felmutatták. Azt 
mondták nekem, hogy itt a munkálatokban egy 
Mészáros nevű ember is részt vesz, ez ellen szól a 
tiltakozás. A közbeszerzésektől én általában távol-
ságot tartok, de most megtudakoltam a munka-
társaimtól, hogy minek szólhat az akció, és annyit 
sikerült megtudnom, hogy a BKIsZ programból 
ez az ember 6 százaléknyi kivitelezési munkát 
nyert el. Én szeretem, ha mindenkinek jó napja 
van, ezért az első bekötés emlékére készítette pla-
kettet, amelyet Ughy Attila polgármester úrnak 
adtam át, szimbolikusan egyben az ellenzék ott 
lévő vezetőjének is átnyújtottam, hadd örüljön ő is 
annak, hogy ez a kerület rövid időn belül csaknem 
100 százalékban csatornázott lesz. 

HeTVen MáR MegVAn
Tarlós István a finisbe fordult kerületi csatornázásról
hetven kilométer már készen van a megépítendő 94 kilométernyi kerületi csatorna-
hálózatból, és túl vagyunk az első házi rákötéseken is. tarlós istván főpolgármester 
szerint a program nem csak a kerület történetében mérföldkő.

tarlós istván: a jó együttműködésnek köszönhetően tudunk itt a tervezettnél
220-szal több családot bevonni a programba
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5Ötven esztendeje házasok, negyvennyolc évet vártak rá  Közélet 

� a szennyvízcsa-
tornák a földben, 
a munkagépek 

levonultak, nyomukban 
új, jól járható utak ma-
radtak. most a lakó-
kon a sor, hogy több 
évtizednyi várakozás 
után végre rákössék a 
háztartásukat a gerinc-
vezetékre. a ferihegyi 
cser utcában a mé-
száros házaspár már 
használja is a csatornát. 
szeptember 24-én 
reggel fél nyolckor 
kezdtek a városgazda 
XvIII. kerület nonprofit 
zrt. szakemberei, s 
még aznap befejezték a 
munkát.

ditzendy attila arisztid 

A zöldellő kertben mellig érő 
árok fut a kerítéstől az épület 
mögé. ásóval, csákánnyal szor-
goskodnak a munkások. nincs 
hangoskodás, felhajtás. A ház 
csendes, üresnek tűnik. Ta-
nácstalanságom láttán az egyik 
árokban dolgozó bátorít:

– Itthon vannak.
A kopogtatásra idős asszony 

nyitja a veranda ajtaját, mögüle 
a férje néz rám kíváncsian.

nemHIÁba vÁrTaK
Odabent akkora a nyugalom, 
mintha kint, a kertben nem 
folyna lázas munka.

– negyvennyolc évet vár-
tunk a csatornára – mondja a 
valódi öröm hangján Mészáros 
Árpádné. – Éppen annyi ideje 
lakunk itt.

Férje a kert végében meghú-
zódó régi épületre mutat:

– Kezdetben abban a kis ház-
ban éltünk. Aztán felépítettük 
ezt, és vártunk, csak vártunk. 
Hál’ istennek, megéltük.

– Október végén lesz az öt-
venedik házassági évfordulónk 
– veszi át a szót az asszony. – ez 
tényleg szép ajándék.

A házaspár számos ajánlatot 
kapott szóban, szórólapokon a 
rákötésre vonatkozóan. Mészá-
ros árpád inkább a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt-t 

választotta.
– nem bízom az ilyen háza-

lókban, nem hiszem, hogy meg-
találnám őket baj esetén, amikor 
éppen kellenének.

– A Városgazdával szerződé-
sünk van, bármi gond adódna, 
reklamálhatunk – teszi hozzá 
a felesége, így folytatva: – Úgy 
izgultam, milyen emberek jön-
nek…

– És elégedett? – kérdezem.
– A gép sem ásta volna ki 

jobban és gyorsabban. Megbíz-
hatók, szorgalmasak. Jó emberei 
vannak a kerület cégének.

a rÁKöTés 
egyeTLen nap 
aLaTT eLKészüL
– gyorsan és pontosan dolgo-
zunk, megbízhatóan, fix áron. 
Pontosan annyit kell fizetni, 
amennyi az árajánlatunkban 

szerepel. És természetesen ga-
ranciával – ezt már Lepsényi Ti-
bor, a Városgazda Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Divíziójá-
nak vezetője mondja. Megerősíti 
a Mészáros házaspár tapaszta-
latát, azt, hogy egy napot vesz 
igénybe a munka, és nem jár 
különösebb felfordulással.

A munkálatok végeztével a 
divízióvezető elégedetten som-
mázhatja:

– A Cser utcában jól látszott, 

hogy mindössze egy fél méter 
széles árkot kell ásnunk, meg-
felelő lejtéssel, ami után már 
aznap használható a szennyvíz-
csatorna.

mIndenT 
egy HeLyen
Vargáné Gedei Anikó, a Város-
gazda ügyfélszolgálati osztály-
vezetője további érveket sorol, 
miért is érdemes velük elvégez-

tetni a rákötést a csatorna ge-
rincvezetékére.

– A házi csatornarákötések 
kapcsán mindenkiben rengeteg 
kérdés merül fel. Hol mit intéz-
hetnek el? Hol mennyit kell vár-
ni és fizetni? Az érdeklődőknek 
mindössze a Baross utcai ügyfél-
szolgálatunkra kell befáradniuk, 
ahol teljes körű felvilágosítással 
és fix árakkal szolgálunk a házi 
csatornarákötésekkel kapcsolat-
ban. A megrendelőinknek nem 
kell más hivatalos helyekre jár-
niuk, például nem kell elmenni-
ük a terv engedélyeztetéséért a 
Fővárosi Csatornázási Művek-
hez vagy tulajdoni lapért a Föld-
hivatalhoz.

ÍgérgeTéseK 
HeLyeTT TeTTeK
– Végre megtört a jég, negyven-
évnyi ígérgetés után megvaló-
sult a csatornázás! Köszönjük az 
eddigi türelmüket! Tudom, hogy 
vesződséggel járt az elmúlt egy 
esztendő, de ez idő alatt megcsi-
náltuk azt, amit mások évtize-
dekig csak ígérgettek. Remélem, 
hogy ettől kezdve felgyorsulnak 
a rákötések, s az év végére már a 
körzetem zömében használhat-
ják a csatornát – mondja Dömö-
tör István önkormányzati kép-
viselő, megemlítve Bélatelepet 
is: – Minden eszközzel szorgal-
mazzuk az átemelő megépítését, 
hogy ott is mihamarabb igénybe 
vehessék a csatornahálózatot.

„A városgazdával 
szerződésünk van, 
bármi gond adódna, 
reklamálhatunk.”

aranylakodalmi 
ajándék a csatorna
Megtörtént az első rákötés az elkészült gerincvezetékre 

a városgazdával kötött szerződés megnyugtatja a lakókat

A Xviii. kerületi Kapocs 
utcai kiserdőben az ön-
kormányzat megbízásá-
ból parkfelújítást végzett 
a Pilisi Parkerdő zrt. A 
helyiek örömére új tűz-
rakó hely és pihenőhely 
épült, továbbá megújultak 
a sétautak. 

A kerület a főváros harmadik 
legnagyobb erdőterülettel ren-
delkező része, a pesti oldalon 
pedig itt a legnagyobb az össze-
függő zöldterület. A csaknem 
500 hektár összterületű erdőt 
Pest tüdejének is nevezhetjük..

A Kapocs utcai kiserdőben 
néhány éve végzett parkfelújí-
tást az önkormányzat, de sajnos 
elég hamar megrongálták az er-
dei játszóeszközöket, padokat. A 
XVIII. kerületi önkormányzat 
ezért most megbízta a park fel-
újításával a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Budapesti erdészetét. 

Csabafi Robert, (képünkön) 
a településrész önkormányzati 
képviselője elmondta, hogy a 
Kapocs utcai kiserdőnek egyik 
része az önkormányzat, a másik 
a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdoná-
ban van.

– nagyon jó a kapcsolatunk 
a XVIII. kerületi önkormány-
zattal, úgy érzem, hogy közös 

erővel eredményes munkát vé-
geztünk – vette át a szót Boda 
Zoltán, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
Budapesti erdészetének vezető-
je. ennek köszönhetően az évek 
során többek között erdei torna-
pálya épült, sétautak létesültek. 
ez a kapcsolat példaértékű lehet 
a többi önkormányzatnak is. 

– Az önkormányzat és a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. folyamato-
san küzd az erdő védelmében 
– mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – Rendbe te-
szi az erdei pihenést, sportolást 
szolgáló eszközöket, de egy kis 
idő múlva újra megrongálják 
azokat. ennek ellenére folytat-
juk az erdei tornapálya felújítá-
sát a Pilisi Parkerdővel közösen. 
Megnézzük, hogy miképpen el-
lenőrizhetjük és felügyelhetjük 
még jobban az erdei pihenő- és 
játszóhelyeket. ez a Rákosmenti 
Mezei Őrszolgálatnak is felada-

ta, és szóba jöhet annak lehető-
sége is, hogy a XVIII. kerületi 
közterület-felügyelet is végezzen 
itt ellenőrzést. A fokozottabb el-
lenőrzéssel elejét lehetne venni a 
rongálásnak, az illegális hulla-
déklerakásnak.

Ê fülep erzsébet

A Kapocs utcai 
kiserdő parkfelújítá-
si munkálataira 3,2 
millió forintot költött az 
önkormányzat. A Pilisi 
Parkerdő zrt. szakem-
berei a Kapocs iskola 
felőli tisztáson két új 
tűzrakó helyet építet-
tek, támláspadokat, 
asztalokat, szemétgyűj-
tőket és játszóeszközö-
ket helyeztek ki, vala-
mint fémhálót tettek a 
focikapukra. 

– Az elmúlt négy évben a legemblematikusabb 
fejlesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc 
során életüket vesztett honfitársaink tiszteletére 
készült emlékmű felállítása, a szabadtéri emlék-
hely kialakítása volt a Hargita téren – mondta 
Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő. – Je-
lentős beruházás volt a Pestszentlőrinci Cseme-
te Óvoda 2013-as energetikai korszerűsítése is. 
ezen túlmenően az intézmény nagyenyed utca 
felőli oldalán bővítjük a parkolóhelyeket, az utca 
túloldalán pedig a társasházak lakóinak kérésére 
parkoló létesült. 

KeOP-pályázat segítségével az idén elkezdő-
dik a Brassó Utcai általános Iskola energetikai 
korszerűsítése is. A pályázat teljes költségvetése 
több mint 95 millió forint, amiből csaknem 26 
millió forint az önerő. 

A képviselő örömmel újságolta azt is, hogy 
megújult a Közdűlő út: elkészült a közvilágítás, 
az autóforgalmat fekvőrendőr csillapítja, és az 
Aga gyermekotthontól az erdei Kuckó Bölcső-
déig járda épült. A 10 millió forintos beruházás 
az önkormányzat költségvetéséből valósult meg. 

A megoldásra váró feladatok közül a kép-
viselő kiemelte, hogy a Halomi úton lakók pa-
naszkodnak a hatalmas gépjárműforgalomra.  A 
XVIII. kerületnek a Fővárosi Önkormányzatnál 
kell lobbiznia, mert az dolgozhat ki megoldáso-
kat erre a gondra.  Lakossági igény van arra is, 
hogy a szűr és a Kétújfalu utca környékén ját-
szótér épüljön. A hatalmas esőzések miatt szent 
Imre-kertváros családi házas környékén sok 
épületnek beázott a pincéje. ez ráirányította a 
kerület vezetésének figyelmét arra, hogy a csa-

padékvíz-elvezetés terén sok még a tennivaló. A 
probléma nem csupán a településrészt érinti, ha-
nem a kerület teljes kertvárosi területét.

 – A következő önkormányzati ciklusban ki-
emelten kell foglalkozni a csapadékvíz-elveze-
téssel még akkor is, ha ez nem az önkormányzat, 
hanem a főváros hatáskörébe tartozó feladat – 
hangsúlyozta a képviselő. 

A járdafelújítást és a közbiztonság továb-
bi erősítését is a fontos teendők közé sorolta 
galgóczy Zoltán. 

Ê fülep

MegÚJULT A 
KIseRDŐ PARKJA

a csapadékvíz-elvezetés 
a legsürgetőbb 
intenzívebben kell foglalkozni a következő önkormányzati ciklusban a járdafel-
újítással, emellett fontos a közbiztonság további erősítése is a szent imre-kert-
városban.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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6 Két altatógépet kapott az önkormányzattól a Dél-pesti KórházKözélet

Új vízfűtő 
berendezés 
A vilmos endre sportcentrum uszodá-
jának vize most már minden évszakban 
egyforma hőmérsékletű a Budapest 
Airport zrt. beruházásának köszönhe-
tően. A repülőteret üzemeltető cég 2 
millió forint értékű vízfűtő berendezést 
adott át szeptember 17-én a Xviii. ke-
rületi önkormányzatnak.  

A Vilmos endre sportcentrumnak a Budapest 
Airport (BA) Zrt. szolgáltatja a fűtést, a hideg 
és a meleg vizet. A melegvíz-ellátást a téli hóna-
pokban biztosítják folyamatosan, ezt követően 
kikapcsolják a fűtést. Azonban a többi évszak-
ban is előfordulhatnak olyan hideg napok, ami-
kor szükség van az uszoda vizének felmelegíté-
sére. ezt szolgálják  az új fűtőbetétek. 

Szarvas Gábor, a Budapest Airport közössé-
gi kapcsolatokért felelős igazgatója a berende-
zés átadásakor  elmondta, hogy az csaknem 2 
millió forintba került, amit teljes mértékben a 
BA fedezett. Az elektromos fűtőegységekkel a 
téli időszakot követően is 27 Celsius fokon lehet 
tartani az uszoda vizének hőmérsékletét. Ko-
rábban erre nem volt lehetőség, mert egy sokkal 
kisebb kapacitású rendszer állt az uszoda ren-
delkezésére. 

Lévai István Zoltán alpolgármester szerint a 
BA-val való együttműködés több közös beruhá-
zásban és programban is jól láthatóan megvaló-
sult már a kerületben, ez a mostani beruházás 
pedig a sportolást is segíti.

 – Az egyesületek és a profi sportolók mellett 
a lakosok is szép számmal látogatják a Vilmos 
endre sportcentrumot – hangsúlyozta az alpol-
gármester. –  A mostani fejlesztés közvetve több 
száz ember kikapcsolódását teszi kellemesebbé. 

Ê fülep 

Lakossági 
fórum 

 
hatalmas érdeklődés mellett tartott 
lakossági fórumot szeptember 16-án a 
Polgárok házában zsigó róbert, Baja 
és térsége országgyűlési képviselője, 
a Földművelésügyi minisztérium élel-
miszerlánc-felügyeletért felelős állam-
titkára. A fórum moderátora Kucsák 
lászló alpolgármester, országgyűlési 
képviselő volt, s az eseményen részt 
vett Ughy Attila polgármester és lévai 
istván zoltán alpolgármester is.

 
Zsigó Róbert felhívta a közönség figyelmét arra, 
hogy az országgyűlési választás és az azt követő 
eU-választás sikere ne „altasson el” senkit, mert 
a baloldal mindent megmozgat, hogy sikert ér-
jen el, hogy megakadályozza a jobboldal idei 
harmadik választási győzelmét. Mint mondta, 
„azért, mert a létéért küzd”.

A politikus kifejtette a jobboldal alapvető 
céljait. eszerint „a polgári oldal mindig a ma-
gyar érdekeket tartotta és tartja szem előtt, és a 
családok oldalán áll”.

Őszintén beszélt a vendég arról is, hogy ami-
kor a kerület a 2010-es választások után több 
mint 10 milliárd forintnyi adóssággal kezdte 
meg a munkáját, csak kevesen hitték, hogy nap-
jainkra, olyan konszolidált anyagi helyzetben 
vághat bele az önkormányzat a most kezdődő 
ciklusnak, amely „megalapozott bizakodással” 
töltheti el a XVIII. kerületben élőket. A jelenle-
gi vezetés „stabilizálta a költségvetést, és újabb 
beruházások biztos megalapozottságával vár-
hatja az elkövetkező éveket”.

Zsigó Róbert gondolatai után Ughy Attila be-
szélt a hallgatósághoz, hangsúlyozva, hogy ok-
tóber 12-ig csak egyetlen dologra lehet és szabad 
figyelni. Arra, hogy „az itt élők sikerre vigyék a 
jobboldal győzelmét, és megadják a bizalmat a 
jelenlegi vezetésnek, hogy gyarapíthassuk a ke-
rületet”. Kifejtette a polgármester azt is, hogy 
számukra nincsenek „panelvárosiak és kertvá-
rosiak. Kerületi polgárok vannak, itt élők, és mi 
valamennyiükért dolgozunk.”

Ê róth

Összefogás 
a fejlesztésért
A liszt Ferenc nemzetközi repü-
lőtér rendezvényközpontként mű-
ködő 1. terminálja látta vendégül 
szeptember végén az airled projekt 
zárókonferenciájára érkezőket.

Mi is az az airLeD projekt? Olyan nemzet-
közi együttműködés, amelynek célja a repülő-
tér környéki települések hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseinek kidolgozása. A nemzetközi 
együttműködés 85 százalékát az európai Unió 
finanszírozza, a hazai partnerek költségvetés-
éhez 10 százalékkal járul hozzá a kormány, így 
az önrész mindössze a fennmaradó 5 százalék. 
Az airLeD projekt végeredménye olyan gazda-
ságfejlesztési terv, amely a helyi, a regionális és 
a nemzeti fejlesztési tervekbe egyaránt beépít-
hető.

Kimutatták, hogy például a müncheni repü-
lőtéren működő vállalkozások csaknem 30 ezer 
embert foglalkoztatnak, és ezek a cégek jelentős 
mértékben járulnak hozzá Bajorország nem el-
hanyagolható mértékű gDP-jéhez.

Az Airport City lényege az, hogy a repteret 
nem puszta közlekedési csomópontnak tekin-
tik, hanem sokféle igény kielégítésére alkalmas 
térnek. Ugyanis mind több, leginkább a város-
okra jellemző szolgáltatás jelenik meg a légiki-
kötőkben: boltok, szórakozóhelyek, éttermek, 
szállodák.

Az airLeD projekttel kapcsolatban Ughy At-
tila polgármester fontosnak tartja, hogy minden 
érdekelt – önkormányzatok, gazdasági társasá-
gok – képes legyen megállapodni abban, milyen 
irányba és hogyan fejlesszék a repülőteret.

– Ha a kerületi önkormányzatok képtelenek 
egyezségre jutni, akkor egymás elől veszik el a 
fejlesztési lehetőségeket. ez zsákutcába vezet – 
figyelmeztetett a polgármester, hozzátéve: – a 
jelenlegi együttműködést lehet a focihoz hason-
lítani. Ha valaki a pályán egyénieskedik, akár 
még gólt is szerezhet, ám hosszú távon sikerte-
len lesz a játékos és a csapat is.

d. a.

Ünnepfa
Különleges ünnepfát – Festbaumot – 
állított a Piros iskola udvarán a német 
nemzetiségi önkormányzat. 

A XVIII. kerületi német nemzetiségi Önkor-
mányzat 2012 óta egy olyan ünnepfa elkészí-
tésén és felállításán dolgoztak, amely fa körül 
valamennyi nagyobb ünnepét megtarthatja a 
német, illetve bármely kerületi közösség. Az 
ötlet eredeti, Magyarországon sehol nem látni 
ilyen fát. 

Az ünnepfát szeptember 24-én Ughy Attila 
polgármester, Csomó Tamás alpolgármester, a 
Városgazda Zrt. vezetői, a német nagykövetség 
képviselője, a kerületi német nemzetiségi ön-
kormányzat elnöksége, valamint a Piros iskola, 
vagyis a Pestszentlőrinci német nemzetiségi 
általános Iskola tanárai és diákjai körében avat-
ták fel. A XVIII. kerületi német nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Fekete György elmondta, 
hogy a Molnár Hajnalka elnökhelyettes ötlete 
és terve alapján, Petrovai László építészmérnök 
közreműködésével készült fa sok ember közös 
munkája. A szakszerű megmunkálás Knízner 
Béla asztalos és Sevecsek László díszműkovács 
érdeme.

Az ünnepfa egy 8 méter magas, hatalmas 
faoszlop, és fenyő alakját formázza. ágai ko-
vácsoltvasból készültek, s azokon nyolc jelen-
tősebb sváb ünnep egy-egy aprólékosan kidol-
gozott szimbóluma látható. ez a nyolc ünnep 
a farsang, a húsvét, az őszi terményünnep, a 
szüret, a Márton-nap, a karácsony, az úrnapi vi-
rágszőnyeg és a vízkereszt. ezek többségét eu-
rópa-szerte megünneplik, de az anyaországban 
különösen fontosak és ismertek. A nemzetiségi 
önkormányzat tagjai remélik, hogy az ünnepfa 
nem csupán a német közösség összetartozását, 
hanem az egész kerület egységét erősíti majd. 
Kíváncsian várjuk a folytatást.

Ê csernai

Az aneszteziológusok álma
Két csúcstechnológiájú altatógépet adott át az önkormányzat nevében Ughy Attila 
polgármester a Jahn Ferenc dél-pesti Kórház és rendelőintézetnek október első 
napján az intézmény műtőjének előterében.

Továbbvándorolt a kék lámpa 
A tanév kezdete óta nagyon sok gyerek indul reggel iskolába, óvodába, délután pe-
dig haza. A közlekedésben részt vevőknek fokozottan kell odafigyelniük erre, mert 
egyre korábban kezd sötétedni. A balesetek megelőzésére, az egymásra való oda-
figyelés fontosságára hívja fel a figyelmet az a tavaly elindult kampány, amelynek 
jelképe egy kék villogó, megkülönböztető lámpa.

A kék lámpát egy éve németh szilárd cse-
peli polgármestertől vette át Ughy Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere. A 
vándorlámpa tőle Wintermantel Zsolt IV. kerü-
leti polgármesterhez került szeptember 20-án a 
pestszentimrei sportpályán tartott családi nap 
keretében. 

– A kék lámpa a gyermekeink biztonságáért, 
egészségéért is dolgozó szervezeteket jelképezi. 
A kezdeményezés egyik célja az, hogy különféle 
programok keretében bemutassuk a rendőrség, a 
mentők és a katasztrófavédelem munkáját – tájé-
koztatott a lámpa átadásakor Ughy Attila.

A polgármester kiemelte, hogy ezek a szer-
vezetek sokat tesznek a gyerekek biztonságáért, 
egészségéért. A Táncsics általános és német 
nemzetiségi Iskola és több óvoda közös családi 
napján belül megrendezett „kéklámpás fesztivál” 
részeként számos rendőrségi járművet – még egy 
motorcsónakot is –, rohammentőt, valamint ko-
raszülötteket szállító mentőautót és tűzoltójár-
művet ismerhettek meg belülről is a gyerekek és 
a szülők.

– Azért is fontos, hogy testközelből lássák eze-
ket a hétköznapok során talán misztikusnak tűnő 
járműveket, hogy tudják, mi is zajlik például egy 
mentőautóban – tette hozzá Székely Péter Csaba, 
a XVIII. kerületi önkormányzat közbiztonsági 
referense.

A Táncsics iskola családi napján hagyományo-
san részt vesznek a helyi közbiztonsági szervek 
munkatársai, így adott volt, hogy erre épüljön 
a kéklámpás rendezvény. Az idén így kibővüló 
program sikerét a rendőrmotorokon, rendőrségi 
motorcsónakban és a mentőautók vezetőülésében 
egymást váltó gyerekek önfeledt játéka, a villogók, 
szirénák kapcsolgatása is bizonyította. népszerű 
volt az ujjlenyomatvétel és a mentős kvízlap is.

– Három éve keresett meg több helyi oktatási 
intézmény, hogy szervezzünk egy családi napot. 
A programot kezdettől fogva támogatja a kerü-
leti rendőrkapitányság. A cél az, hogy a sporton, 
a labdarúgáson kívül is minél több közösségépítő 
programot hozzunk ide, az imrei sportpályára – 
mondta Lévai István Zoltán alpolgármester. 

Ê P. a.

Az ünnepélyes eseményen dr. Ralovich Zsolt, 
a Dél-pesti Kórház főigazgatója emlékeztetett: 
nemrégen, az őszi szűrőnapon járt a kórházban 
Ughy Attila mint az esemény fővédnöke.

– Akkor kipróbálta a légzésfunkciós készülé-
ket, most megígérem, hogy az altatógépet nem 
kell kipróbálnia – fogalmazott humorosan a be-
vezetőben a főigazgató.

Ralovich Zsolt bevallotta, hogy bár mindig 
jóleső érzés orvosi műszereket átvenni, fejleszté-
sekről beszámolni, aneszteziológusként számára 
külön öröm az altatógépek üzembe helyezése.

– Példaértékű az együttműködés, amelyet a 
XVIII. kerülettel kiépítettünk. gyorsan elértük, 
hogy az ott élők kórházunk ellátási körzetébe ke-
rüljenek, közösen szerveztünk szűrőnapokat, az 
önkormányzat több osztályunk felújítását támo-
gatta, továbbá szintén az önkormányzat segítsé-
gével tudtunk a semmelweis-napon pénzjutalmat 
osztani – sorolta a főigazgató, majd hozzáfűzte: 
sikerük titka annak felismerése, hogy a fókusz-
ban az ember áll, legyen az gyógyító vagy beteg.

– Fontosnak tartom, hogy az eredményes 
és sikeres gazdálkodás nyomán megmaradó 
források egy részéből igyekszünk hozzájárul-
ni az életminőség javításához – hangsúlyozta 

Ughy Attila. – Bár ez a fekvőbetegközpont nem 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén találha-
tó, a kerületünkben élők döntő többségét itt lát-
ják el, ha a lakóhelyük járóbeteg-rendelésén nem 
lehet orvosolni a bajukat.

A polgármester rámutatott: ezért próbál az 
önkormányzat részt vállalni a Jahn Ferenc kórház 
fejlesztésében, támogatva az intézmény alapítvá-
nyát vagy emelve a hotelszolgáltatás színvonalát, 
az egyes osztályok komfortfokozatát. ezek mel-
lett eszközbeszerzéssel igyekeznek javítani XVIII. 
kerületiek – és persze minden idejáró – ellátását.

– A két nagy tudású altatógép biztosítja a 
magas színvonalú és biztonságos érzéstelení-
tést. ezáltal azon kevés egészségügyi intézmény 
sorába léptünk, amelyekről elmondható, hogy 
az anesztéziában eleget tesznek az egészségügyi 
minimumfelételeknek – mondta dr. Hoffmann 
Csaba osztályvezető főorvos. 

Beszédéből megtudhattuk, hogy a két új gép 
kiváltja az 1991-ben üzembe helyezetteket, s 
ugyanakkor teljessé vált a magas tudásszintű 
aneszteziológiai munkahelyek száma. ezáltal 
egységessé válhatott a kritikus állapotú betegek 
monitorozása, növelve a felgyógyulásuk esélyét. 

Ê ditzendy
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A vértanúk 
emléke örök
Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc leverése után Aradon kivég-
zett 13 vértanúra emlékeztek október 
6-án Kiss ernő honvéd altábornagy 
emléktáblájánál Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzatának, a 
kerületi pártoknak és civil szerveze-
teknek a képviselői.

A vértanúkról szól Ady endre Október 6. című 
verse, amelyet Bozsó Péter színművész szavalt 
el, majd felsorolta a kivégzett honvédtáborno-
kok nevét. A vértanúk egyike volt az örmény 
származású Kiss ernő, akit Lázár Vilmossal, 
gróf Dessewffy Arisztiddal és schweidel József-
fel együtt golyó általi halálra ítéltek. Kötél általi 
halált halt Aradon Pöltenberg ernő, Török Ig-
nác, Lahner györgy, Knézich Károly, nagysán-
dor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey 
Károly.

– A sors úgy rendelte nekünk, hogy legszebb 
ünnepeinken leginkább a keserűségre és a ku-
darcra emlékezzünk. Legnagyobb ünnepeink 
levert és elbukott forradalmak és szabadság-
harcok szereplőinek emlékét elevenítik fel, akik 
hősiességükért, bátorságukért az idegen elnyo-
mó hatalmakkal szembeni elkeseredett küzde-
lemben a halált kapták jutalmul. De ameddig 
tiszta szívvel emlékezünk történelmünk legfon-
tosabb pillanataira, addig október 6-án mindig 
néma tisztelettel gondolunk azokra, akiknél 
magyarabb, bátrabb, elkötelezettebb férfiakat 
nehezen lehetne találni történelmünkben. Alá-
zattal emlékezünk azokra, akik életükkel fizet-
tek azért, mert kiálltak hazájuk szabadságáért – 
mondta beszédében Ughy Attila polgármester.

nazarján Hamlet, az örmény nemzetiségi 
önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, hogy a 
kerületi örménység igyekszik méltó utóda len-
ni őseinek, hiszen annak idején ők is mindent 
megtettek azért, hogy Magyarország, a magyar 
nép szabad legyen, és békességben élhessen. 

Az emléktáblánál az önkormányzat nevében 
Ughy Attila és Kucsák László alpolgármester, 
országgyűlési képviselő, a XVIII. kerületi Ör-
mény nemzetiségi Önkormányzat képviseleté-
ben Nazarján Hamlet és Kása Istvánné koszo-
rúzott. ezt követően a kerületi pártok és civil 
szervezetek képviselői is főt hajtottak. 

Ê P. a.

Megfűszerezik a 
hétköznapokat
helyi diákok által művelt közösségi 
fűszerkertet alakítottak ki a Kossuth 
téren. Az új szabadtéri bútorok már 
messziről odavonzzák az embereket.

A Kossuth tér megújításának tervezete 2013 
szeptemberében nyert támogatást a Tér-Köz 
fővárosi városrehabilitációs pályázaton. A terv 
lényege a Kossuth tér gazdaságosan kialakít-
ható és fenntartható szabadtéri és építészeti 
megújítása, a környező utcákkal való közvetlen 
kapcsolat kialakítása, a terület új arculatának 
megteremtése. A tervezők arra törekedtek, hogy 
a tér eredeti szerkezetét megőrizve a mai igé-
nyeknek megfelelő városi parkjöjjön létre. 

A pályázat részeként a kerületi önkormány-
zat és a sztehlo gábor evangélikus gimnázium 
fűszerkertet létesített a park iskolához közel eső 
szegletében. A kertet október 3-án Ughy Attila 
polgármester és Kalina Katalin, a gimnázium 
igazgatója adta át. A kertben madáretető és -ita-
tó, ülőbútorok, asztalok, padok és ágyástájékoz-
tatók is helyet kaptak. ezeket a tanulók maguk 
tervezték, festették és szerelték össze.

A fűszerkert fenntartója a későbbiekben az 
iskola lesz a Városgazda Zrt. támogatásával. A 
diákok a növényeket a biológiaórákon fogják 
gondozni. A jövőben a park funkcióit kiszolgáló 
épületet is emelnek a téren, amelyben kávézót, 
közösségi galériát, nyilvános illemhelyet és a 
szabadtéri eseményekhez kapcsolódó raktárhe-
lyiséget alakítanak ki. 

Az önkormányzat kíváncsi volt a lakosok 
térrel kapcsolatos elképzeléseire is, ezért ötlet-
pályázaton és lakossági fórumon lehetett véle-
ményt nyilvánítani.

Ê csernai

Új autók 
a rendőrségnek 

 
Ughy Attila polgármester és Lévai István Zol-
tán alpolgármester ünnepélyes keretek között 
adta át október 3-án azt a két Suzukit XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságnak, amelyet júni-
usban a képviselő-testület szavazott meg.

 
A képviselő-testület június 26-án egyhangú 
támogatás mellett döntött arról, hogy a XVIII. 
kerületi rendőrkapitányság részére, használatba 
ad kettő darab suzuki sX4 1.6 CD AC, 5 ajtós 
gépjárművet, biztosítva azoknak üzemeltetési 
feltételeit is. A járművek beszerzésével és fel-
ügyeletével a Képviselő-testület a „Közalapít-
vány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” civil 
szervezetet bízta meg. 

A szolgálati járműveket, Budapest rendőrfő-
kapitánya megbízásában Ughy Attilától és Lévai 
István Zoltántól Derzsy Péter rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos vette át. A gépkocsik átvé-
telekor Kékesi András rendőr ezredes, XVIII. ke-
rületi kapitányságvezető hangsúlyozta a járőrök 
munkájának fontosságát és a gépkocsik jelentő-
ségét a kerület közbiztonságának fokozásában. 
Az ünnepségen részt vett Bucsek gábor rend-
őr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos is.  
A közel nyolcmillió forint értékű támogatásnak 
fő célja a rendőrkapitányságon szolgálatot telje-
sítő rendőrök munkájának segítése, szolgálatuk 
hatékonyságának fokozása annak érdekében, 
hogy a kerületben élők nagyobb biztonságban 
érezhessék magukat. A kerület, méreténél és a 
lakóövezetek elhelyezkedésénél fogva nagy köz-
biztonsági lefedettséget igényel. ezért indokolt 
és hatékonyabb a gépkocsival végzett járőrmun-
ka, főleg a kertvárosi részeken.

Ê városkép

Lehet Más 
az Életünk
2010-ben, amikor először lehetett sza-
vazni az lmP-re, sokan azért adták rá-
juk a voksukat, mert olyat ígértek, amit 
más nem: alternatívát a hagyományos 
jobb- és baloldali csatározás helyett. 

– Az LMP négy év alatt megtette, amit lehetett 
– mondta Kassai Dániel, a párt polgármester-
jelöltje. – Folyamatosan felhívtuk a köz figyel-
mét a korrupciógyanús ügyekre, az államnak 
indokolatlanul átadott oktatási intézmények 
nehéz helyzetére, az ellehetetlenített kerületi 
vállalkozásokra. Ahhoz viszont, hogy minő-
ségi változást érhessünk el, és jelentős mérték-
ben tudjuk ellenőrizni és irányítani a közpén-
zek felhasználását, nagyobb felhatalmazást kell 
kapnunk a választóktól, többen kell, hogy ránk 
szavazzanak. Minél nagyobb teret kapunk akár 
a helyi, akár az országos politikában, annál na-
gyobb erővel tudunk fellépni a polgárok érde-
keiért, a hibás önkormányzati döntések ellen. 
Az LMP helyi szervezete úgy érzi, hogy a XVIII. 
kerületi önkormányzati vagyon megóvásához, 
ahhoz, hogy az elkölthető források valóban a he-
lyi lakosok javát szolgálják, nemcsak kontrollál-
ni kell a kiadásokat, hanem a lakosoknak arra is 
lehetőséget kell kapniuk, hogy beleszólhassanak 
abba, hogy mire költik az adóforintjaikat, ezért 
szerepel programjukban a részvételi költségvetés. 
– ehhez viszont nem elég egy-két LMP-snek be-
jutnia a képviselő-testületbe, jóval többnek kell. 
Arra kérjük tehát a szavazópolgárokat, hogy mind 
a három szavazatukkal tiszteljenek meg minket, 
hiszen az LMP jelenti a reményt arra, hogy olyan 
fiatal politikusok kerülnek megfelelő pozícióba, 
akik nem az emberek feje fölött akarnak dönté-
seket hozni, hanem velük egyeztetve, az ő érdeke-
iket képviselve teszik élhetőbbé az országot és az 
adott települést. Azokat, akik szimpatizálnak az 
LMP-vel, de már van választott pártjuk, arra kér-
jük, hogy adjanak egy esélyt, osszák meg a szava-
zataikat oly módon, hogy a 3-ból 1 szavazatukkal 
mindenképp az LMP körzetes jelöltjét támogat-
ják. A körzetes jelöltekre leadott szavazatok nem 
vesznek el, hanem összeadódnak, és 6 fő kom-
penzációs listán fog bekerülni a képviselő-testü-
letbe.  esélyt kérünk arra, hogy megmutathassuk, 
milyen a tisztességes városvezetési munka!

Ê városkép

Fiatalodó erzsébet- és Bélatelep
ezen a hétfőn avatták fel az iciri-Piciri Bölcsődét az Attila út 11. szám alatt. A csak-
nem 200 milliós beruházással, amelyből 149 235 833 forint pályázati forrás volt, há-
rom csoportszobás, 40 férőhelyes intézmény épülhetett, amely 15 új munkahelyet 
is biztosít.

Idősek köszöntése a Rózsában
Az idősek világnapja alkalmából idén is zenés, táncos műsor várta a Xviii. kerü-
leti szépkorúakat. ezen a napon azokat ünnepeljük, akik életük során gazdag ta-
pasztalatra tettek szert, amit szívesen osztanak meg a fiatalabb korosztályokkal 
is. A rózsa művelődési házban október 8-án rendezett ünnepségen Ughy Attila 
polgármester és Csomó tamás alpolgármester köszöntötte a megjelent 65 éven 
felülieket. 

Ünnepi köszöntőjében Ughy Attila kiemelte, hogy 
az idősek világnapjának létjogosultsága egyértel-
mű, hisz ez az ünnep azoké, akiknek segítsége, 
iránymutatása nélkülözhetetlen az utánuk követ-
kező nemzedékek számára. A polgármester ugyan-
akkor felkérte a kerületi szépkorúakat, hogy észre-
vételeikkel, javaslataikkal a jövőben is keressék az 
önkormányzat vezetőit, segítsék azok munkáját.

Csomó Tamás arról beszélt, hogy a szociális 
ügyekért felelős alpolgármesterként és gyakorlati-
as gondolkodású emberként az elmúlt négy évben 
igyekezett áttekinteni a kerületi intézményrend-
szert, hogy az alkalmas-e az itt élő idősek ellátásá-
ra. Az ennek érdekében végzett munka legfrissebb 

és látványos eredményeként szólhatott az alpolgár-
mester a Lakatos-lakótelepen október 3-án meg-
nyílt szociális ellátóközpontról. 

– szinte hihetetlennek tűnik, de a Lakatos-la-
kótelepen kétezer 65 éven felüli ember él. Ők ed-
dig vagy nem részesültek időskori ellátásban, vagy 
sokat kellett utazniuk, hogy a kerület más pont-
jain lévő intézményekben hozzájussanak ahhoz – 
mondta Csomó Tamás.

A jelképes ajándék átadása után ünnepi mű-
sor következett, amelyben fellépett többek között 
Szóka Julianna operettprimadonna és a Botafogo 
táncegyüttes.  

Ê P. a.

– Országszerte 2010 óta 107 intézményt nyitot-
tunk meg, 6000 új férőhellyel, 1000 új munka-
hellyel, mindezt 28 milliárd forintért – sorolta a 
polgári kormány eredményeit a megnyitójában 
Fűrész Tünde, az emberi erőforrások Miniszté-
riumának család- és népesedéspolitikáért felelős 
helyettes államtitkára. 

Fűrész Tünde kiemelte, hogy a XVIII. kerület-
ben, messze meghaladva a 16 százalékos országos 
átlagot, a három év alattiak 24 százaléka része-
sülhet bölcsődei ellátásban.

– egy polgármesternek nem lehet nagyobb 
öröme annál, mint amikor egy apró gyermekek-
nek dedikált ajándékot adhat át – kezdte ünnepi 
beszédét Ughy Attila. – elsősorban azért, mert a 
gyermekek megkérdőjelezhetetlen őszinteséggel 
fejezik ki mindazt, amit számukra az ajándék je-
lent.

A polgármester hozzátette, hogy ha van szán-
dék és elkötelezettség, akkor mindig adódik lehe-
tőség arra, hogy az életkörülményeink minőségét 
jobbá tegyük.

– nagyszerű pillanatoknak lehetünk szem-
tanúi: korszerű bölcsődét avathatunk ott, ahol 
eddig nem volt a legkisebb korosztályt ellátó 
gyermekintézmény. Az 5000 főt számláló erzsé-
bet- és Bélatelepnek nem csupán járt, de kijárt a 
bölcsőde. Főleg, mert az utóbbi időben sok fiatal 
házaspár költözött ide – fogalmazott Ughy Attila. 
– Mindez nem magától született, hanem átgon-
dolt munka eredménye. Ötlet, akarat, kitartás, 
elkötelezettség, szorgalom és tudás kellett hozzá.

Kucsák László országgyűlési képviselő, alpol-
gármester fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 
mindössze fél esztendővel ezelőtt, amikor elhe-
lyezték bölcsőde alapkövét, „hitehagyottabb” ké-
pet mutatott a telek. 

– Hat hónap, és most itt állhatunk az impo-
záns megjelenésű épület átadóján, amely szem-
mel láthatóan harmonizál a szomszédos Kereker-
dő Óvodával – mutatott körbe.

Dömötör István, a választókerület fideszes ön-
kormányzati képviselője a múltra emlékeztetett:

– négy évvel ezelőtt nem az volt a kérdés, 
hogy építünk-e bölcsődét, hanem az, hogy be 
kell-e zárnunk működő intézményeket, hiszen az 
önkormányzat akkori anyagi helyzete közel állt 
a csődhöz. Most pedig, a ciklus végére, felépült 
az Iciri-Piciri Bölcsőde; óvodák, iskolák újultak 
meg, és vége felé közeledik a csatornázás. sok 
olyan fejlesztést sikerült megvalósítanunk, ame-
lyek azelőtt évtizedekig puszta ígéretek marad-
tak. Választókörzetem a kerület egyetlen olyan 
településrésze, ahol működik bölcsőde, óvoda, ál-
talános iskola, gyermek- és felnőtt orvosi rendelő, 
gyógyszertár, posta. 

A pasztellszínű termekbe tágas ablakokon át 
árad a fény, és a vidám hangulatról az ajtók fö-
lötti festett üvegek  is gondoskodnak. Minden 
csoportszobának saját vizesblokk dukál, s ter-
mészetes már az akadálymentes WC is. Az intéz-
ményhez két hatalmas udvar tartozik, mindenfé-
le kerti játékkal. 

Ê d. a.

helyesBítés
a városkép október 1-jén megjelent 
számába több technikai hiba csúszott. 
galgóczy zoltán (Fidesz-Kdnp), 
Petrovai lászló (mszp–dK-együtt–
pm–mLp-szociáldemokraták) és neu-
mann martin (Lmp) egy-egy mondata 
csonka lett, míg Barna györgyné 
esetében az Lmp az őt jelölő párt. 
az érintettektől elnézést kérünk!   
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A Havanna 
„védőszentje”

 
somogyi lászló néhai plébános emlé-
kének adóztak szeptember 21-én, va-
sárnap a szent lászló Plébánia meg-
emlékező ünnepségén. Az eseményen 
részt vett Csomó tamás alpolgármes-
ter és Kiss róbert önkormányzati kép-
viselő is.

 

A koszorúzást követően az önkormányzat ne-
vében Kiss Róbert, a településrész önkormány-
zati képviselője tartott megemlékező beszédet, 
amelyben hangsúlyozta: nagy öröm és tisztes-
ség, hogy az elmúlt ciklusban az önkormányzat 
méltó módon adózott Laci bácsi emlékének töb-
bek között azzal, hogy a templom előtti sétányt 
az ő nevére keresztelték át. 

 „Ily módon képezhet teljes egységet Laci 
bácsi egykori szolgálati helye, a szent László 
Plébánia, Laci bácsi szobra és a közelmúltban 
róla elnevezett közterület” – hangzott el a be-
szédben.

Az ünnepség után Kiss Róbertet kérdeztük, 
aki valóban közeli kapcsolatban állt az atyával, 
hiszen ő keresztelte meg egykor őt, s a politikus 
később az ő szentmiséit hallgatta.

– somogyi László olyan ember volt, akiről 
még a nem vallásos érzületű emberek is főhaj-
tással beszélnek mind a mai napig. sok itt élő 
szerint ő a lakótelep „védőszentje”, aki odafent-
ről tovább egyengeti a Havanna-lakótelep útját. 
A Laci bácsival kapcsolatos legendáknak, törté-
neteknek se szeri, se száma. Olyan ember volt, 
aki mindenkivel szót értett, állhatatosan, oda-
forduló szeretettel viseltetett mindenki iránt. 
Legyen az akár férfi, akár nő, akár fiatalka, akár 
idős, akár jómódú, akár kevés pénzzel bíró – 
mondta a képviselő.

Kiss Róbert ma is meghatódottsággal és 
örömmel teli lélekkel emlékszik vissza a Laci 
bácsi által tartott szentmisékre. 

ezeknek mindig megvolt a varázsuk, ame-
lyek széppé, mássá tették a vasárnapot. Olyan 
ember volt, aki mindennapi példáival utat mu-
tatott, akiktől tanácsot lehetett kérni, akikre 
bizonyosan számíthattunk, ha eltévedtünk az 
erdőben, vagy letértünk a helyes útról.

Ê róth

Kevesebb 
hulladék 
Bőven érkezett veszélyes háztartási 
hulladék a gyűjtőhelyekre a szeptem-
ber 20-i kerületi akció során. A Béke 
téren, a hősök terén, a havanna- lakó-
telepen és a martinovics téren is sorra 
álltak meg az autók, vagy érkeztek gya-
logosan a közelben élők a hétköznapi 
módon nem gyűjthető hulladékkal.

A legtöbb veszélyes hulladékot a Béke térre és 
a Hősök terére vitték, s a nap folyamán a négy 
helyszínen összesen 8,5 tonna szemét gyűlt ösz-
sze.

– Kerületünkben népszerű lett az elmúlt 
években elinduló szelektív hulladékgyűjtés, és 
az itt élők egyre nagyobb gondot fordítanak 
környezetük védelmére. A veszélyes hulladék 
elszállítása és ártalmatlanítása az önkormány-
zat költségén történik, ezért úgy gazdálkodunk, 
hogy finanszírozni tudjuk ezeket a gyűjtőakció-
kat – tájékoztatott Lévai István Zoltán alpolgár-
mester.

A Havanna-lakótelepen Kiss Róbert önkor-
mányzati képviselő is felkereste a gyűjtőhelyet, 
ahova az elmúlt években jellemzően konyhai 
hulladékot, használt étolajat, valamint különfé-
le vegyszereket és elemeket vittek a lakók.

– Idén ez kissé megváltozott, hiszen egy kö-
zel 20 ezres lélekszámú lakótelepen is keletkezik 
elektronikai hulladék, így többségében számí-
tógépek, egyéb tönkrement háztartási és szóra-
koztató elektronikai berendezések kerültek a te-
herautóra. A tapasztalatok szerint a lakótelepen 
élők is egyre inkább élnek a veszélyeshulladék-
gyűjtési akció adta lehetőséggel – mondta Kiss 
Róbert, utalva arra, hogy korábban ez a szemét-
mennyiség a szelektív gyűjtőszigetek környékén 
jelent meg, sok gondot és panaszt okozva.

Ê Puskás 

A jövő zöld – 
üzeni az LMP 
sajtótájékoztatóval egybevont kötetlen 
beszélgetésre invitálta az érdeklődő-
ket az lmP és az ökopolisz Alapítvány 
október elsején a zila Kávéház télikert-
jébe. szó esett Budapest jövőjéről és a 
dél-pesti régióban rejlő lehetőségekről.

A Lehet Más a Politika által létrehozott 
Ökopolisz Alapítvány 2013 júniusa óta műkö-
dik Budapesten. Célja a „zöld gondolkodás-
mód” elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák 
megfogalmazása, népszerűsítése és érvényre 
juttatása a helyi döntéshozatali folyamatokban. 
nézeteiket az igazságosság, fenntarthatóság, 
részvétel hármas egysége alapján fogalmazzák 
meg. számos európai szociális és civil szerve-
zettel karöltve dolgoznak egy befogadóbb és 
fenntartható közösség létrehozásán.

A rendezvényen szakértők vázolták fel a zöl-
debb Budapestet képét, külön kitérve a dél-pesti 
városrészre. előadást tartott többek között Ger-
gely Erzsébet, az Ökopolisz Alapítvány ügyveze-
tő igazgatója és Pongrácz Gergely mérnök, közle-
kedésfejlesztési szakértő. A programot Zarándy 
Zoltán, a Fővárosi Önkormányzat Oktatási 
Bizottságának alelnöke, az LMP XVIII–XIX. 
kerületi oktatási bizottságának tagja vezette. A 
eseményen részt vett Schiffer András ország-
gyűlési képviselő, az LMP társelnöke és Kassai 
Dániel kerületi polgármesterjelölt is. Az est kö-
tetlen beszélgetéssel zárult, amelynek keretében 
az érdeklődők személyesen is megismerkedhet-
tek az LMP kerületi jelöltjeivel és a programja-
ikkal. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte.

Êcs. m.

Bemutatkoztak 
a baloldali 
jelöltek
A kerületi baloldali választási szö-
vetség közös polgármesterjelöltje, 
szaniszló sándor többek között a vá-
rosőrség visszaállítását és a csatorná-
zási munkálatok szakszerű befejezését 
ígérte meg a Pestszentimrei Közösségi 
házban szeptember 20-án tartott fóru-
mon.
A baloldal polgármesterjelöltje után az önkor-
mányzati képviselőjelöltek léptek a színpadra, 
és az est folyamán közülük többen is kifejtették, 
hogy mit szeretnének elérni, ha az október 12-i 
választáson bekerülnek az önkormányzati kép-
viselő-testületbe. 

– A kerület közbiztonságát javítani kell, ami-
nek alapfeltétele a városőrség újbóli felállítása. 
nem utolsósorban pedig vállaljuk, hogy tisztes-
ségesen befejezzük a csatornázást, amivel kap-
csolatban csak Pestszentimréről naponta tucat-
nyi telefonhívást kapok, hogy hova menjek, és 
hol nézzem meg, milyen állapotok uralkodnak 
– mondta el a jelenlevőknek Szaniszló Sándor, 
akinek feltett szándéka az is, hogy beperli a csa-
tornázás kivitelezési munkálataiban érdekelt 
Mészáros Lőrinc felcsúti polgármestert. 

A polgármesterjelölt szerint az ígéreteik 
anyagi fedezetét is biztosítani tudják majd, le-
gyen szó a gyermekorvosi ügyeletről, a beisko-
lázási támogatás növeléséről vagy éppen a 65 
éven felüliek gyógyszertámogatásáról.

– nem fedezetlen csekket mutatunk be, mert 
megvannak azok a területek, amelyek kiadásai-
ból jelentősen le lehet faragni. Ilyen például az 
önkormányzati média vagy az önkormányzat 
városüzemeltető cége – mondta szaniszló sán-
dor.

A rendezvény vendége volt Kunhalmi Ág-
nes országgyűlési képviselő, az MsZP fővárosi 
elnöke is, aki szerint az október 12-i választás 
tétje az önkormányzatiság megőrzése. 

Ê P. a.

Örökség-díjas védőnők
magyar örökség díjat kapott a magyar védőnői szolgálat. Az elismeréssel járó ok-
levél másolatát szeptember 24-én Ughy Attila polgármester és dr. haintz Andrea, a 
X. kerületi népegészségügyi intézet tiszti főorvosa ünnepség keretében nyújtotta 
át a Xviii. kerület aktív és nyugdíjas korú védőnőinek a városháza dísztermében.

Választási sikerben bízik a Jobbik
A Jobbik főpolgármester-jelöltje, staudt gábor volt a vendége a párt Xviii. kerü-
leti szervezetének október 1-jei fórumán, amelyen a megjelent szimpatizánsok 
előtt hartaházi miklós kerületi elnök bemutatta a pestszentlőrinc-pestszentimrei 
jobbikos önkormányzati jelölteket is. 

– Reméljük, hogy minél többen bíznak bennünk. 
Mi itt vagyunk, és alig várjuk, hogy munkába áll-
hassunk és átvehessük az önkormányzat vezeté-
sét. Abban is bízunk, hogy staudt gábor szemé-
lyében egy nagyon jó főpolgármesterrel közösen 
tudjuk majd elvégezni a feladatokat – fogalmazott 
Hartaházi Miklós.  

Az est további részében előbb Makai Tibor, a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei polgármesterje-
lölt, majd Staudt Gábor ismertette az elképzelése-
it, és válaszolt a jelenlevők kérdéseire.

Makai Tibor úgy véli, hogy a közbiztonság, a 
megélhetés és a környezetvédelem területén van a 
legtöbb javítanivaló. 

– Évek óta ígérgeti minden kormányzat, hogy 
a kis- és középvállalkozásokat támogatja. Kerü-
leti szinten mi ezt megvalósítanánk, úgy, hogy a 
helyi vállalkozásoknak adnánk a támogatást, a 
megrendeléseket. ezen túlmenően a közmunka 
jobb megszervezését is tervezzük, mert nem a 
közmunka ellen vagyunk, hanem csak az ellen, 

ahogy azt most szervezik – mondta Makai Tibor.
staudt gábor a közösségi közlekedés fejleszté-

se mellett fontosnak tartja többek között a Buda-
pesti Közlekedési Központ gazdálkodásának át-
világítását, sőt akár a cég megszüntetését is, mert 
véleménye szerint a BKV mellett a központ fenn-
tartása pluszterhet jelent. Megválasztása esetén 
szorgalmazni fogja a Budapest Őrség felállítását, 
amit a közterület-felügyeletek összevonásával és 
átszervezésével képzel el. Ismételten megígérte az 
elszámoltatást, és bár nem húzott párhuzamot a 
Demszky gábor és a Tarlós István vezette Buda-
pest között, megemlítette, hogy a Tarlós-érában is 
felelős pozícióban maradtak korábbi funkcionári-
usok, aminek mindenképpen véget akar vetni.

– ezeken kívül hány ember lehet még nem 
kirakatpozícióban, hanem közép- vagy felsőveze-
tői szinten, akiket még nem távolították el, noha 
az elmúlt húsz évnek, a Demszky-érának is meg-
határozó emberei voltak – mondta staudt gábor.

Ê Puskás attila

A Magyar Örökség Díj azon magyar intézmé-
nyeknek, csoportoknak adható, amelyek, illetve 
akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar 
kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a ma-
gyar társadalom erkölcsi, szellemi felemelke-
déséhez. Mindez együtt alkotja a magyarság 
„Láthatatlan szellemi Múzeumát”. A díjat a Ma-
gyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta lét-
re 1995-ben, s a gondozását 2003-ban a Magyar 
Örökség és európa egyesület vette át.

A megbecsülés jeleként a magyar állam 
kezdeményezte a magyar védőnői szolgálat 
hungarikummá nyilvánítását is. 

A Magyar Védőnői szolgálat 2013-ban kapta 
meg a Magyar Örökség Díjat és az elismerő ok-
levelet, amelyet meg akartak osztani az ország 
valamennyi aktív és nyugdíjas korú védőnőjével, 
ezért a díszoklevél másolatát valamennyi védőnő-
nek elkészítette az Országos Tisztifőorvosi Hiva-
tal. ezt követően szervezhették meg a települések 
az elismerés átadását.  

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén dr. Haintz 

Andrea, a X. kerületi népegészségügyi Intézet 
tiszti főorvosa a városháza dísztermében rende-
zett ünnepségen nyújtotta át az oklevél másolatát 
és dr. Paller Judit megbízott országos tiszti főor-
vos levelét, Ughy Attila polgármester pedig egy-
egy szál rózsával köszönte meg a védőnők áldo-
zatos és felelősségteljes munkáját.

A rendezvényen a polgármester ünnepi beszé-
det mondott, dr. Maitz László, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi szolgáltató nonprofit 
Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 
pedig arról beszélt, hogy a szolgálat a világon 
egyedülálló módon minden gyermek számára  
elérhetően működik. Több alkalommal járt már 
külföldi szakmai delegáció a szakrendelőben, és 
elismerően szóltak a védőnői hálózatról. 

A csaknem százéves hazai védőnői hivatásról 
Vidáné Válóczi Éva vezető védőnő emlékezett 
meg. 

Az ünnepségen részt vett Lévai István Zoltán 
alpolgármester is.

Ê fülep 
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� a szocialista 
Kőrös péter neve 
az utóbbi hetek-

ben gyakran forgott az 
országos médiában. az 
első alkalommal vá-
lasztási csalás gyanúja 
kapcsán került szóba, 
pár nappal később 
nyilvánosságra hoztak 
egy felvételt, amelyen a 
választókat síkidomnak 
nevezte, majd hamis 
kampányígéretekre 
biztatta a szocialis-
tákat, miközben az 
is egyértelművé vált, 
hogy félretájékoztatta 
az országos médiumo-
kat. mindemellett az is 
kiderült, hogy szaniszló 
sándor 2010 előtt 
tanulmányi szerződés 
nélkül a kerület finan-
szírozásában szerezte a 
másoddiplomáját.  

városKéP-összeállítás  

A megmagyarázhatatlan pénz-
ügyi manipulációkba keveredő 
és ezért előzetes letartóztatásba 
kerülő Simon Gábor tavaszi ki-
válása sem rendítette meg a he-
lyi MsZP-t

simon bukása ellenére Kőrös 
Péter és Szaniszló Sándor is 
megőrizte erős pozícióját az 
MsZP irányításában, így vál-
hatott a baloldal polgármester-
jelöltjévé az MsZP kizárólagos 
támogatásával szaniszló sán-
dor, így irányíthatja a kampányt 
Kőrös Péter. 

A botránysorozat szeptember 
11-én kezdődött, amikor a helyi 
választási iroda feljelentést tett 
azért, mert a Havanna-lakótelep 
egyik postaládájából egy Kőrös 
Pétert támogató, fénymásolt 
ajánlószelvény került elő. ez a 
törvény szerint hamisítványnak 
minősül, az ilyen szelvény szán-
dékos bevetését pedig választási 
csalásként is értékelheti a bíró-
ság, amit háromévi szabadság-
vesztéssel is büntethet. 

néhány nappal később pedig 
a Hír TV birtokába került egy 
felvétel, amelyen  Kőrös Péter 
MsZP-képviselő, a helyi balol-
dali összefogás kampányfőnöke 
síkidomnak nevezte a kerületi 
lakosokat: „A választókat minek 
tekintjük? Összetett gondolkodó 

lénynek vagy egységsugarú sík-
idomnak? Szerintem az utóbbi-
nak kell” – mondta. 

Az ezzel kapcsolatban őt kér-
dező riporter előtt azzal mente-
gette magát, hogy egy választási 
munkamegbeszélés során sok 
minden elhangzik.

Hogy mi minden, az néhány 
nappal később derült ki, ami-
kor a Pestisrácok.hu birtokába 
jutott egy másik hangfelvétel, 
ugyancsak Kőrös Pétertől:

„Nálunk, az Ughy Attilánál 
mekkorát ütött bas*za meg az, 
hogy megírták azt, hogy csak… 

utazgattak. Foglalkozott vele az 
RTL, a Blikk, előtte mindegyik 
megkapta. Fele sem volt igaz!” – 
ismerte el belső körökben, saját 
párttársai előtt Kőrös Péter.

A hangfelvétel nyilvánosság-
ra kerülését követő sajtótájékoz-
tatón Ughy Attila polgármester 
leszögezte, mindez nem szemé-
lyes ügy, hiszen a hazugságok 
terjesztői a kerületnek ártanak.

– Azt a következtetést vonom 
le – mondta –, hogy a helyi MsZP 
lenézi a választópolgárokat, s be-
ismeri: hazugságokkal házal a 
sajtóban, a szórólapokon.

Ughy Attila hangsúlyozta: 
mivel a szocialistáknak semmi-
féle épkézláb elképzelésük nincs 
a kerület életével kapcsolatban, 
ezért rémhírekkel igyekeznek le-
járatni az ellenfeleiket. ezután a 
2002-es választásokra emlékez-
tetve felelevenítette Ron Werber 
„negatív kampány” módszerét, 
kiemelve:

– A derék kerületi frakció-
vezető és kampányfőnök, kül-
városi Ron Werbernek képzelve 
magát, nálunk próbál háborús 
állapotokat szítani.

A polgármester ezután az 

MsZP vezetőihez intézett kér-
déseket a sajtón keresztül. 
– Tisztelettel kérdezem a Ma-
gyar szocialista Párt országos 
és fővárosi vezetőit: tudtak-e 
arról, hogy az egyik kerületi 
szervezetük vezetői hazugsággal 
házalnak, félrevezetik a közvéle-
ményt, és ezt be is vallják?

nehéz elképzelni, hogy nem 
tudtak, hiszen pár nappal ké-
sőbb egy újabb Körös Péter-féle 
munkamegbeszélés hangfelvéte-
le látott napvilágot.

Az MsZP-s kampányguru 
arra biztatta párttársait, hogy 

anyagi fedezet nélkül ígérjék 
meg az önkormányzati laká-
sok bérleti díjának 30 százalé-
kos csökkentését. „Amennyiben 
ránk szavaz, novembertől 30 
százalékkal csökkentjük a lak-
bérét. Halál komolyan mondom. 
Ha megnyeritek a választást, 
akkor majd azért nem csináljá-
tok, mert ráfogjátok arra, hogy 
mennyire sz*r ez az állapot, 
amelyben átvettétek a költségve-
tést” – mondta Kőrös.

A Hír TV a hazugságokról 
megkérdezte a baloldali szövet-
ség másik erős emberét, Ferencz 
Istvánt, aki nem talált kivetniva-
lót mindebben. A még sZDsZ-
színekben alpolgármesteri cí-
met nyerő, jelenleg a helyi DK-t 
vezető politikus szerint negatív 
reklám nincs, csak reklám. 

Az tény, hogy a polgárok a 
közösségi oldalakon erős el-
lenérzésüket fogalmazták meg 
a kampányfőnöki terminus 
technicus miatt.  

Felvételek és 
magyarázkodások
A szocialista Kőrös Péter szerint a kampányígéreteket nem kell betartani 

Kőrös Péter szeptemberben folyamatosan szállított témát az országos médiumoknak

Az MSZP Simon Gábor kiválása után is adott munkát az országos sajtónak  Közélet

Barnáné Matazsdi Edit, az Életfa szo-
ciális szolgálat vezetője az október 3-i 
megnyitó után elmondta, hogy az ét-
keztetés nincs létszámhoz kötve, har-
mincas csoportokban gyakorlatilag 
minden érkezőt el tudnak látni.

eddig az Életfa szociális szol-
gálat két telephelye – a naprafor-

gó és az ezüstfenyő nappali szol-
gálat – fogadta az intézmény által 
nyújtott alapszolgáltatásokat, azaz 
a szociális étkeztetést és az idősek 
nappali ellátását igénybe vevőket. 
A Lakatos-lakótelepen most megnyílt 
harmadik központ munkanapokon 8 
és 16 óra között fogadja az embereket. 

– Biztosra ígérhetem, hogy itt is 
lesznek klubprogramok, amelyeket az 
ellátásban részesülők igényei szerint 
alakítunk ki – tette hozzá Barnáné 
Matazsdi edit.

Az új helyiséget Csomó Tamás és 
Lévai István Zoltán alpolgármesterek 
(képünkön) adták át a nyugdíjasok-
nak. Lévai István Zoltán köszöntőjé-
ben örömét fejezte ki, hogy a jövőben 
a Lakatoson élők számára is helyben 
érhetők el az alapvető szociális szol-
gáltatások.

– Kívánom, hogy szívesen járjanak 
ide a nyugdíjasok, az idősek, hogy 
érezzék jól magukat, töltsék együtt 
kellemesen az időt – mondta.

Az Életfa új ellátóhelyének létreho-
zásában nagy része volt Kádár Tibor-
nak, aki fideszes önkormányzati kép-
viselőként évek óta dolgozott ezért.

– Közel 2000 nyugdíjas él a Laka-
tos-lakótelepen, akik számára most 
sikerült közel hozni az időskori el-
látást. Rendkívül fontosnak tartom, 
hogy megteremtődtek a nappali ét-
kezés feltételei, ráadásul vannak, akik 
ingyenesen, mások minimális térítés 
ellenében étkezhetnek. nem melléke-
sen itt, helyben így az ebédet nem kell 
ételhordóban elvinni – fogalmazott 
Kádár Tibor.

Ê P. a. 
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sZOCIáLIs eLLáTÓHeLy 
A LAKATOs-LAKÓTeLePen
egyszerre mintegy 30 fő befogadására alkalmas nappali 
ellátóhellyel bővült az életfa szociális szolgálat. A lakatos utca 
9. szám alatti, teljesen átépített, modernizált épületrész nem-
csak közösségi térként szolgálja a lakótelep nyugdíjasait, ha-
nem szociális étkeztetésre is alkalmas.

szerződés nélKül
Közpénzből tanult a XvIII. 
kerület szocialista pol-
gármesterjelöltje – írja a 
magyar nemzet. a lap úgy 
tudja, hogy az önkor-
mányzat 2004 és 2006 
között több mint kétmillió 
forinttal finanszírozta az 
akkori mszp-s alpolgár-
mester, szaniszló sándor 
felsőfokú tanulmányait. a 
kerületi jegyző szerint a 
hivatalban nincs nyoma 
tanulmányi szerződésnek, 
de a budapesti műszaki 
egyetem felnőtt közgaz-
dasági mesterképzésén 
kiállítottak szaniszló nevére 
egy diplomát. 

Óvodásokra vigyáznak 
a fekvőrendőrök
lakossági kérésre helyeztek el fekvőrendőröket a nemeske utcá-
ban. Az erre kerülő autósok folyamatosan veszélyeztették az óvodá-
ba igyekvő családok testi épségét.

A 30 km/órás korlátozás sem zavarta ed-
dig azokat az autósokat, akik a gilice tér–
Fogoly utca–nemeske utca–Királyhágó 
utca útvonalat választották menekülő 
vagy csak egyszerűen kerülő útvonalnak. 
Az óvodába igyekvő szülők nem érezték 
biztonságban sem a gyermekeiket, sem 
önmagukat, ezért többször próbáltak se-
gítséget kérni a fővárosi illetékesektől – 
sikertelenül. A sorozatos kudarcok után 
a Bókaytelep önkormányzati képviselőjé-
hez, Kardos gáborhoz fordultak.

– A javaslatomra végül képviselői le-
vélben kértek támogatást, s a levelet a 
nemeske utcában és a környező utcák-
ban lakók is aláírták. A Dráva óvoda ve-
zetői is levélben csatlakoztak a kezdemé-

nyezéshez. Az érdekeltek egybehangzó 
véleménye az volt, hogy fekvőrendőrök 
építésével lehetne rávenni az autósokat a 
szabályok betartására – mondta Kardos 
Gábor, képümkön Tóth Kálmánnal. – A 
kezdeményezést aktívan támogatta a Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
felügyelőbizottságának tagja, Tóth Kál-
mán is. Így közös lobbizással    

sikerült támogatást kapni az önkor-
mányzati beruházáshoz.

Az engedélyeket az illetékes fővárosi 
szervektől kellett megkérni, a beruhá-
zást az önkormányzat finanszírozta, és 
a munkálatokat saját cége, a Városgazda 
szakemberei végezték el.

Ê K. gy.
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10 Közélet A kerületben a rendőrségen kívül a polgárőrcsoportok és a közterület-felügyelők is őrködnek

� a fővárosban a 
rendőrségen kívül 
a polgárőrcso-

portok és a közterület-
felügyelet munkatársai 
is őrködnek a közbiz-
tonság fölött. nincs 
ez másként a XvIII. 
kerületben sem, ahol 
három polgárőrcso-
port is tevékenykedik, 
amelyek működési 
feltételeit a 2012. 
január 1-jétől hatályos, 
módosított polgárőr-
törvény szabályozza.

– A legfontosabb az, hogy egy 
új polgárőrcsoportot nyilván-
tartásba kell vennie az Országos 
Polgárőr szövetségnek. ezt a 
regisztrációt a budapesti szövet-
ségen keresztül kell kezdemé-
nyezni. A csoportnak meg kell 
állapodnia a Budapesti Rend-
őr-főkapitánysággal, ezt pedig a 
kerületi kapitányság közvetíté-
sével teheti meg – tájékoztatott 
Székely László, a Lőrinc Kert-
város Polgárőr Csoport elnöke. 
– A fentiek hiányában intézkedő 
személyt a rendőrség előállíthat-
ja közrendvédelmi feladat tiltott 
gyakorlásáért. 
A polgárőrcsoportok, illetve a 
közterületi szabálysértésekkel 
szemben fellépő közterület-fel-
ügyelet munkatársait olyan in-
tézkedési jogkörrel ruházták fel, 
amilyenekkel a 2010-es önkor-
mányzati választások után meg-
szüntetett Városőrség nem ren-
delkezett. Székely Péter Csaba, 
a XVIII. kerületi önkormányzat 
közbiztonsági referense elmond-
ta, hogy a Városőrség – balolda-
li választási szövetség által ígért 
– visszaállítása jogi akadályokba 
is ütközhet.

– ennek a szervezeti formá-
nak nincs intézkedési jogköre, 
ráadásul drágán is működött 
– véli székely Péter, hozzátéve, 
hogy megfelelő jogkörrel felru-

házott több rendőr vagy közte-
rület-felügyelő jobb szolgálatára 
válna a kerületnek.  

A jogszerű intézkedésekről szól-
va Zelember Tibor, az önkor-
mányzat közterület-felügyelői-

nek csoportvezetője elmondta, 
hogy míg ők hivatalos személy-
ként kezelhetik a szabálysértése-

ket, addig egy városőr azon túl, 
hogy sétálgatott, és feljegyezte, 
amit látott, semmit nem tehetett.

– ezenkívül a saját szemé-
lyes biztonságunkat sem tudta 
senki szavatolni, hiszen még 
velünk, sőt a rendőrökkel is elő-
fordult, hogy intézkedés során 
támadás ért valakit – mutatott 
rá Zelember Tibor, aki munkája 
során a szabálysértések megelő-
zését, megszüntetését előbbre 
valónak tartja a bírság kisza-
básánál. – sok esetben csak a 
tudatlanság okoz gondot, ezért 
ilyenkor mintegy kihelyezett 
ügyfélszolgálatosnak tekintve 
magunkat tájékoztatnunk kell a 
szabálysértőt a rendeletekről, a 
lehetőségekről. A legfontosabb 
tehát az, hogy kapcsolatban le-
gyünk a lakossággal, és ez sok 
esetben elég ahhoz, hogy példá-
ul legközelebb ne helyezzen ki 
valaki engedély nélkül egy kon-
ténert az utcára, amikor felújítja 
a házát.

A jogkör nélküli városőrség 
kérdésére visszatérve Zelember 
Tibor elmondta, hogy az új tör-
vény lehetőséget adott úgyneve-
zett segédfelügyelők felvételére, 
akik a közterület-felügyelővel 
párban járják az utcákat, és ha-
tósági tanúként vagy a szabály-
sértési jegyzőkönyv felvételével 
hivatalosan segítik az intézkedő 
közterület-felügyelő munkáját.

Ê Puskás attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

van, aki vigyázzon 
a közbiztonságra
A lelkes városőrök könnyen tilosban járhatnak

biztonságban 
bölcsődébe, 
iskolába

október elejétől járda és fekvőrendőr teszi biztonsá-
gossá három oktatási, illetve szociális intézmény nö-
vendékeinek közlekedését a Közdűlő út környékén.

elsősorban a járda hiánya okozott gondot azoknak a gyerekek-
nek és szüleiknek, akiknek a Közdűlő úton kell eljutniuk napon-
ta az Aga gyermekotthonba, az erdei Kuckó bölcsődébe vagy a 
gloriett iskolába, illetve onnan haza. 

− A gyerekek biztonságát veszélyeztette a járda hiánya – mond-
ta Galgóczy Zoltán, a 8. számú választási körzet önkormányzati 
képviselője. – sántha gáborral, a körzet képviselőjelöltjével és 
Kucsák László alpolgármesterrel tavasszal kezdtünk el lobbizni 
az ügyben. Mivel több száz gyerekről van szó, az önkormányzat 
rugalmas volt: bár a beruházás nem szerepelt a költségvetésében, 
megtalálta a módját annak, hogy megépülhessen a járda.

A több mint 200 méteres szakasz rögtön új közvilágítást is ka-
pott.

− A közlekedés biztonságát fokozza a Közdűlő úton lefektetett 
két fekvőrendőr is, amely lassítja az utcán áthaladó forgalmat. 
A komplex beruházást parkolóbővítés egészíti ki – tájékoztatott 
galgóczy Zoltán. − erre pedig azért volt szükség, mert sok szülő 
autóval hozza-viszi a gyermekét. eddig nehézkes volt a parkolás, 
de a bővítéssel ez is megoldódni látszik.

Ê K. gy.

a Havanna 
piaca 25 éves 
huszonöt éve nyílt meg a heti piac a havanna-lakóte-
lepen. ebből az alkalomból a szeptember 27-i piacna-
pon Ughy Attila polgármester felkereste az árusokat, 
és egy-egy jubileumi kötényt adott át nekik.  

Hámorszky András az elsők között költözött a lakótelepre. Mivel 
akkoriban  nem lehetett olcsón gyümölcsöt kapni a környéken, 
megszervezte, hogy őstermelői áron almát áruljanak a lakótelepi 
csemegebolttal szemben található szabad területen. A siker nem 
maradt el.   

 – Amikor láttuk, hogy a környékbeli lakosok körében nagy 
igény van zöldségre, gyümölcsre és alapvető élelmiszerekre, enge-
délyt kértünk árusításra a Kondor Béla sétányon – beszélt a kez-
detekről Hámorszky András. – Rövid idő után ezt az árusítóhelyet 
is kinőttük, ezért beadtuk a helyfoglalási kérelmünket a Baross ut-
cai szabad területre a XVIII. kerületi tanácshoz, és ott szerveztük 
tovább az őstermelői árusítást. 

Zámbó Imre mezőgazdasági szakközépiskolában kertészetet, 
mezőgazdasági ismereteket, állattenyésztést tanít, emellett hét-
száz őszibarack- és almafát, valamint száz szilvafát gondoz a saját 
gazdaságában, Jánoshalmán. A gazdálkodó korábban Kispesten 
árusított, azonban 14 éve a Havanna-lakótelepi heti piacra hozza 
a termékeit. 

Fazekas Józsefné immár 25 éve a szomszédos Vecsésről jön 
őstermelőként káposztát, savanyúságot és szezonális zöldségeket 
eladni.  Most is többféle savanyúságot, burgonyát és gyalult tököt 
kínált a vevőinek. Jól érzi magát ezen a piacon, ismerik őt a vevők, 
és ő is azokat.

A vásárlók közül is többen megfogalmazták, hogy mennyire 
meg vannak elégedve az őstermelőkkel, mert mindig szép, friss az 
árujuk, emellett mindenkihez van egy kedves szavuk. Megkérde-
zik, hogy van az unoka, hogy van a család… egyszóval családias 
itt a hangulat.

Ê fülep erzsébet 

kiállítás és 
születésnap 
A Krúdy-kör a hagyományainak megfelelően kiállítás-
megnyitóval kötötte egybe zenés irodalmi délutánját 
szeptember 18-án a zila Kávéházban. 

ezúttal Simon M. Veronika Munkácsy Mihály- és Holló Lász-
ló-díjas, Krúdy gyula-emlékérmes Kunst Meister festőmű-
vésznek nyílt kiállítása, akivel Kanizsa József író, költő, a 
Magyar Kultúra Lovagja, a Krúdy-kör titkára beszélgetett.   
A festőművésznek 2013 őszén nyílt meg a hatszázadik kiállítása, s 
azóta már további hatvan tárlata volt.  A legtöbb tárlattal rendel-
kező festőművészként bekerült a Rekordok könyvébe is.

– A nagyszámú tárlatnak az a titka, hogy mindenhova elme-
gyek, ahova hívnak kiállítani – mondta a művész.

A festményei 18 ország 252 közintézményében találhatók meg. 
Alkotásait sorozatokba rendezi, eddig közel 20 különböző témájú 
sorozatot kezdett el, ma is bővítve azokat. Munkásságában kiemel-
kedő helyet foglalnak el a híres emberekről – költőkről, írókról, 
történelmi és egyházi személyekről – festett portrék, az oltárképek 
és a könyvillusztrációk. 

A program második részében a szervezők ünnepi szerzői esttel 
köszöntötték Antalfy István író-költő-szerkesztőt 90. születésnapja 
alkalmából.  Az irodalmárt a pályatárs Király Lajos mutatta be a 
résztvevőknek. 

Antalfy Istvánnak 44 kötete jelent meg, és több mint húsz éve 
tagja a Magyar Írók szövetségének. Irodalmi munkásságáért Pi-
linszky-díjjal, a Krúdy gyula-emlékérem ezüst fokozatával, Ma-
gyar Kultúra Lovagja címmel, Kláris-életműdíjjal, valamint Toll 
és ecset alkotói díjjal tüntették ki. 

A tárlat október 15-ig tekinthető meg. 
Ê fe

a polgárőrök csak a rendőrökkel együtt lehetnek igazán hatékonyak

simon m. veronika bemutatta legújabb alkotását, egy 
kisplasztikát 
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Az oldalt összeállította: ditzendy attila és Puskás attila

� az önkormányzat 
cégét, a városgazdát 
bemutató passzolunk 

egymáshoz című interaktív 
családi turné szemmel lát-
ható sikert hozott: szülők és 
gyerekek is szép számmal 
látogattak ki a közönségta-
lálkozókra.

A Büdi-tó volt a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit Zrt. bemutatkozó kör-
útjának második állomása szeptember 
19-én, pénteken. Az első helyszínként 
– mint az előző lapszámunkban be-
számoltunk róla – az Alacskai úti la-
kótelep szolgált. Ott Csabafi Róbert, a 
Pestszentimrei Városrészi Önkormány-
zat elnöke elmondta: az érdeklődők 
láthatták, milyen gépekkel rendelkezik 
a cég, amiből egyértelműen kiderült, 
hogy nagyon is képesek eleget tenni a 
vállalt feladatoknak.

– Kiváló egy ilyen alkalom a szemé-
lyes kapcsolat megteremtésére a társa-
ság és az emberek között, akikért dol-
goznak – fogalmazott a képviselő.

négy év aLaTT 
póToLnI HÚszaT
A Büdi-tónál az idő is kegyesebb volt, 
ha nagyritkán, de előbújt a nap is a fel-
hők közül, hozzájárulva az amúgy is jó 
hangulathoz.

– Fontos minél többekkel megis-
mertetni a Városgazda Zrt-t, hiszen ez 
teljesen más cég, mint amilyen az előző 
ciklus Városüzemeltető nonprofit Kft-
je volt – emlékeztetett Kádár Tibor, az 
önkormányzat tulajdonosi bizottságá-
nak elnöke, az 5. számú választókerület 
képviselője.–  A Városgazda a kerület 
egyik fő foglalkoztatójának számít – 
folytatta a képviselő –, az alkalmazot-
tak egykori 50-60 fős létszáma mára 
500 fölé emelkedett. naponta lehet 
velük találkozni például amikor járdát 
építenek, gallyaznak, vagy begyűjtik a 
kommunális hulladékot. És nem csu-
pán a dolgozók létszáma gyarapodott, 
de a munkagépeké is. Alvállalkozók 

helyett minden munkát a Városgazda 
végez. Ilyenek a felújítások, a kertészeti 
munkák, az intézmények fenntartása 
vagy 2011 óta a hókotrás is.

A Városgazda hókotrói minden ut-
cába eljutnak, s ezek mellett vásároltak 
locsoló- és úttisztító gépeket is.

– sokan azt mondják: lassan dolgo-
zik a cég. nos, az elmúlt húsz eszten-
dőben elmaradt munkákat kellett négy 
év alatt pótolniuk a munkatársaknak. 
nagyon figyelünk arra, hogy a kerü-
letben élők jelzései alapján bővítsük a 
szolgáltatások körét, illetve ehhez kap-
csolódva a gépparkot. A közmunka-
program szintén nagyon fontos. Aki itt 
jól teljesít, az előtt megnyílik a tovább-
lépés lehetősége. számosan kaptak már 
állandó szerződést a Városgazdától – 
hangsúlyozta Kádár Tibor.

A gyerekek fő kedvence a kosaras 
emelődaru volt. A bátrabbak a magas-
ból szemrevételezhették a Büdi-tó kör-
nyékét. 

a megÚjULÁs 
Küszöbén
A Büdi-tó régen a környékbeli bol-
gárkertészek öntözővizét szolgáltatta, 
mindaddig, amíg el nem algásodott, 
és először a környező gyárak, majd a 
lakótelep-építés törmelékével fel nem 
töltötték egy részét, Később pedig min-
denfelől építési törmeléket, kommuná-
lis szemetet hordtak a tóba, amelynek 
partja egykor a nefelejcs utcai garázs-
sor hátsó falánál húzódott. 

– A 2010-es választásokkor ígéretet 
tettünk arra, hogy rekultiváljuk a tavat, 
s kialakítunk egy olyan pihenőöveze-
tet, amelyik a legfiatalabbaktól a leg-
idősebbekig kielégíti a Lakatostelepen 
élők minden igényét – mondta a képvi-
selő, kiemelve: a látványos munkálatok 
azért nem kezdődtek meg, mert három 
esztendőt vett igénybe a hatósági enge-
délyezési eljárás. Augusztus 25-től in-
dulhatott volna a tókotrás, azonban az 
intenzív esőzések ezt megakadályozták. 
Kádár Tibor úgy véli, két-három héten 
belül kialakítják a csaknem 5000 négy-
zetméteres új tófelületet. egy, a tótól tá-

volabbi pontra mutatva ezt mondta:
– Már felállítottuk az elektromos 

dobozt a tó közvilágításának biztosí-
tására. egyelőre két oldalról, a másik 
kettőn jövőre kezdünk hozzá a kiépí-
téshez. 

A tervek szerint sétautak teszik 
körbejárhatóvá a tavat, a sportolni vá-
gyókat szabadtéri gimnasztikapálya, a 
kutyásokat kutyafuttató várja majd. Az 
öntözéshez szükséges szivattyú telepí-
tése már megkezdődött.

– A Városligeti, a Feneketlen- és az 
Újhegyi tó mellett a Büdi-tó lesz a ne-
gyedik a fővárosban, ahol testileg, lel-
kileg egyaránt fel lehet frissülni – ígérte 
Kádár Tibor.

gyereKeK a 
magasban
A Városgazda bemutatkozó körútjának 
harmadik állomásán, a Hargita téren 
szeptember 20-án, szombaton a gyere-
kek körében ezúttal is a kosaras autó-
nak, valamint a kis markológépnek volt 
a legnagyobb sikere. s bár a gépeket 
felnőttek kezelték, kisfiúknak, kislány-
oknak egyaránt nem mindennapi él-
mény volt a magasba emelkedni, a kis 
munkagépbe beülve a vezetőfülkével 
körbeforogni vagy a markolólapátra tá-
maszkodva elemelkedni a földtől.

Amíg a gyerekek a gépekkel vagy ép-
pen a felfújható hatalmas csúszdán ját-
szottak, a felnőttek megismerkedhettek 
a Városgazda szolgáltatásaival, köztük 
a varróműhely tevékenységével, és a cég 
úszótanfolyamaira is lehetett jelentkez-
ni. Az ügyfélszolgálati sátorban ezen a 
hétvégén legtöbben az elmúlt hetekben 
lehullott nagy mennyiségű csapadék 
okozta gondokkal keresték fel a cég 
munkatársait. 

– Kiváló ötletnek tartom, hogy a 
Városgazda ilyen közvetlen módon is 
megmutatja magát a kerületben élők-
nek. Az önkormányzat legnagyobb 
cégéről lévén szó örülök, hogy test-
közelből lehet látni, hogyan és milyen 
eszközökkel dolgoznak. A helyszínvá-
lasztás is nagyon jó, hiszen a Hargita 
tér a kerület emblematikus tere az 56-

os emlékművel és a Fadrusz-kereszttel. 
ez a rendezvénysorozat mindenképpen 
közelebb viszi a Városgazdát a lakos-
sághoz – fogalmazott a rendezvényt 
felkereső Galgóczy Zoltán fideszes ön-
kormányzati képviselő.

a sporT Is a 
program része voLT
A szeptember 21-i vasárnapon a Marti-
novics téren tartott közönségtalálkozó 
szervezői a programokkal igyekeztek 
alkalmazkodni az egyes helyszíneken 
adódó lehetőségekhez. A tér parkjában 
egy kis focipálya is található, ezért nem 
volt kérdéses, hogy egy 7 méteres rúgó-
bajnokság nagy sikerre számíthat. Így 
is történt, a jelentkezők közül a 14 év 
fölötti tinédzserek és a felnőttek Dömö-
tör Istvánnak, a körzet önkormányzati 
képviselőjének rúghattak gólt. 

A hangulatos sporteseményt Moha 
bácsi gyermekműsora követte a szín-
padsátorban. A mindig kitűnő han-
gulatot teremtő előadóművész ezúttal 
is bevonta a közönséget a játékba. A 
gyerekek segítségével pedig az apukák 
és anyukák is részesei lettek a mókás 
bohócműsornak. 

Természetesen a sátrakban a Város-
gazda munkatársai ezúttal is várták a 
cég szolgáltatásai iránt érdeklődőket, s 
volt egészségügyi szűrés is, vérnyomás- 
és vércukorszintmérés. 

A „nagysátorban” a gyerekek játékos 
formában ismerkedhettek a társaság 
sokrétű tevékenységével. Menetlevéllel 
és Városgazda-kártyával felszerelkezve 
járhatták végig a vetélkedő nyolc állo-
mását. Végül természetesen mindnyá-
jan ajándékokkal távozhattak. ezen a 
napon rekord is született: 200 gyerek 
vett részt az ügyességi játékban.

A rendezvényre ellátogatók – akár-
csak a Hargita téren – válogathattak az 
olcsó régi könyvek, olvasnivalók stand-
ján, a gyerekeknek pedig pluszérdekes-
séget nyújtott a tűzoltó- és a rendőrau-
tó, amelyekbe beülhettek. 

– Játékos formában a gyerekeknek is 
bemutatják, miért fontos a Városgazda 
munkája. Megismerik a munkagépeket, 

részt vehetnek egy kis levélszedésben, 
építgetésben. A felnőtteket a kitele-
pült ügyfélszolgálat várja, ahol választ 
kaphatnak a felmerülő kérdéseikre – 
mondta Szarvas Attila önkormányzati 
képviselő a gerely utcai sportpályán 
tartott közönségtalálkozó forgatagá-
ban.

egyérTeLmű sIKer
Müller Gyöngyi, a program szervezője 
kicsit részletesebben is összefoglalta a 
rendezvénysorozatot:

– A Városgazda szeptember 14. és 
október 4. között hat kerületi helyszí-
nen rendezte meg családi közönségta-
lálkozóját. ennek keretében számtalan 
gyermekprogramot kínáltunk: inte-
raktív előadásokat, játékos feladatokat, 
kézműves foglalkozásokat, arcfestést. 
A programok 150–200 gyermeket von-
zottak alkalmanként. A kicsiknek min-
denképpen a munkagépek, az emelőko-
saras autó, a locsolóautó, az úthenger, 
valamint a rendőrségi és tűzoltósági 
járművek kipróbálása tetszett a legjob-
ban.

A szervező azt is elmondta, hogy 
sok ismerős arcot láttak minden alka-
lommal.

– ezt az bizonyította, hogy a családok 
helyszínről helyszínre követtek minket, 
vagyis tetszett nekik a rendezvény. A 
közönségtalálkozón sok hasznos infor-
mációt tudhattak meg a cégünkről, s a 
hat kitelepülés remélhetőleg még köze-
lebb hozta a Városgazdát a kerületben 
élőkhöz, mert – a gyermekeknek kínált 
változatos programok mellett – ez volt 
a programsorozat célja. ezért válasz-
tottuk mottónknak a „Passzolunk egy-
máshoz” szlogent. 

– nagy örömünkre minden alka-
lommal lelkesen csatlakozott a cégünk-
höz a XVIII. kerületi egészségügyi 
szolgálat is, amely szűréseket végzett, 
valamint a rendőrség, tűzoltóság és a 
közterület-felügyelet, hála szalai Már-
ton rendőr törzsőrmester önzetlen 
segítségének. ezenkívül a kerületben 
ténykedő Közkincs Közalapítvány min-
den alkalommal 300 forintért kínált 
különféle könyveket. A hatodik alka-
lom után összeszokott csapatként, ba-
ráti hangulatban váltunk el egymástól, 
és számtalan látogató köszönte meg a 
rendezvényt a Városgazdának. 

A Városgazdánál azt tervezik, hogy 
hagyományt teremtenek a találkozók-
ból, a kerület újabb pontjain is meg-
szervezve majd azokat.

„sokan azt mondják: 
lassan dolgozik a cég. nos, 
az elmúlt húsz esztendőben 
elmaradt munkákat kellett 
négy év alatt pótolniuk a 
munkatársaknak.”

véget ért a családi 
közönségtalálkozó
Gyerekekhez, felnőttekhez is szólt a kerület életét irányító cég
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12 Közélet Az önkormányzat képviselő-testületének augusztus 28-i ülésén született rendeletek, határozatok

RendeLetek
p 1. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag hozta 
meg a 19/2012. (V. 4.) sz. ön-
kormányzati rendeletet módo-
sító 18/2014. (IX. 8. ) rendeletét 
a XVIII. kerület közigazgatási 
területén lévő társasházaknak, 
lakásszövetkezeti épületeknek 
juttatható felújítási, korszerűsí-
tési támogatás feltételeiről és a 
pályázati eljárás rendjéről. 

hAtáRoZAtok
p 2. A testület 17 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy döntött, 
hogy a BKV Zrt. részére a Vasút 
utca 48/B és nemes utca 2. alatt 
elhelyezkedő ingatlanon lévő 21 
négyzetméter alapterületű he-
lyiség felújítási munkálatainak 
befejezésétől – 2014. január 1. 
napjától – a helyiséggel kapcso-
latos pályáztatási eljárás lefolyta-
tásáig és az ezen eljárás alapján 
kötendő szerződés megkötéséig 
terjedő időszakra az ideiglenes 
pihenőhelyiséget biztosító kon-
ténerek bérletével kapcsolatban 
felmerülő költségeket megtéríti 
a kivitelező részére. A költségek 
megtérítése az önkormányzati 
törvény 10. § (1) és (2) bekezdé-
se alapján önkéntes vállalás. A 
testület úgy döntött, hogy jóvá-
hagyja a határozati javaslathoz 
mellékelt peren kívüli egyezsé-
get tartalmazó megállapodást.
p 3. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag határo-
zott arról, hogy a Magyar Vö-
röskereszt XVIII. kerületi szer-
vezetének biztosított, Üllői út 
337. fszt. 2. alatti (hrsz. 151938) 
52 négyzetméteres helyiség té-
rítésmentes használatáról az 
önkormányzat és a Magyar Vö-
röskereszt Budapest Fővárosi 
szervezete között 2012. szep-
tember 13-án létrejött haszon-
kölcsön-szerződést 2014. szep-
tember 1-jétől további két évre, 
azaz 2016. augusztus 31-ig válto-
zatlan feltételekkel meghosszab-
bítja.  A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a mellékelt haszonkölcsön-szer-
ződés módosításának aláírásá-
ra.
p 4. A testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
sz. rendelet 19. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló, 
150228/87/A/69 hrsz-on nyil-
vántartott, sina simon sétány 
7. alatti, 52 négyzetméter alap-
területű földszinti helyiséget a 
nyúlcipő Konduktív Alapítvány 
térítésmentes használatába adja 
2014. szeptember 1-jétől öt évre, 
konduktív pedagógiai ellátásra. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
mellékelt haszonkölcsön-szer-
ződés aláírására.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyöntetűen határozott 
arról, hogy az önkormányzat és 
a Projekt18 Kft. közötti haszon-
bérleti szerződés 1. sz. mellékle-
tét úgy módosítsák, hogy kive-
szik a hasznosítható ingatlanok 
közül a sina simon sétány 7. 
alatti önkormányzati tulajdonú 
helyiséget.  
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és a 
szerződés módosított mellékle-
tének aláírására.
p 5. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy 2018. december 31-ig enge-
délyezi a Corridor Trading Kft. 
számára a Méta és az Ipacsfa 
utca között elterülő 150228/163 
hrsz-ú közpark 200 négyzetmé-
ter nagyságú részén autógáztöltő 
állomás működtetését, és a köz-
terület-használat díját 6425 Ft/
nm/év összegben állapítja meg, 
amit minden évben a KsH ál-
tal a tárgyévet megelőző évre 

közzétett fogyasztói árindex 
szolgáltatásokra vonatkozó 
mértékével kell megemelni. A 
képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre.  
p 6. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzó-
an felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a speciális Oktató 
és Fejlesztő Intézmény Óvoda, 
általános Iskola, speciális szak-
iskola és egységes gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény 
működtetési költségeihez való 
kiegészítő pénzügyi hozzájáru-
lás feltételeit rögzítő együttmű-
ködési megállapodást Vecsés 
Város Önkormányzatával a mel-
lékelt tartalommal megkösse.
p 7. A testület 18 igen szavazat-
tal fenntartás nélkül egyetértett 
azzal, hogy az önkormányzat – 
a pályázati kiírásban foglaltak-
nak megfelelően – csatlakozzon 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2015. évi fordulójához. A 
testület felhatalmazta a polgár-
mestert a csatlakozási nyilatko-
zat aláírására.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a 2015. évi költ-
ségvetésben 10 millió forintot 
irányoz elő a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat költségeire, 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert, hogy tervezze be az össze-
get a 2015. évi költségvetésbe. 
A testület 18 igen szavazattal 
egyetértésben felkérte a polgár-
mestert, hogy az emberi erőfor-
rás Támogatáskezelő által meg-
határozott A-típusú pályázati 
kiírást az önkormányzat hirde-
tőtábláján és a Városkép című 
lapban jelentesse meg.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyöntetűen felkérte a 
polgármestert, hogy az emberi 
erőforrás Támogatáskezelő ál-
tal meghatározott B-típusú pá-
lyázati kiírást az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a Városkép 
című lapban jelentesse meg.
A testület ugyancsak 18 igen 
szavazattal felkérte a polgár-
mestert a pályázat elbírálásával 
kapcsolatos feladatok ellátására.
p 8. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyöntetűen 
jóváhagyta a Jézus Isteni szívé-
ről nevezett Karmelita nővérek 
tulajdonában lévő szent Lőrinc 
Katolikus általános Iskola (1183 
gyöngyvirág u. 39–41., hrsz. 
154654) területén 12 x 24 méte-
res műfüves labdarúgópálya épí-
téséhez kapcsolódó négyoldalú 
kiegészítő támogatási és együtt-
működési megállapodást a 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, 
és felkérte a polgármestert a do-
kumentum aláírására.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta a 
szenczi Molnár Albert Reformá-
tus általános Iskola (1188 nagy-
kőrösi út 55–57., hrsz. 142837) 
területén 20 x 40 méteres mű-
füves labdarúgópálya építéséhez 
kapcsolódó háromoldalú kiegé-
szítő támogatási és együttmű-
ködési megállapodást a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal, 
és felhatalmazta a polgármestert 
a dokumentum aláírására.
p 9. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a Kondor Béla 
Közösségi Ház és Intézményei 
(1181 Kondor Béla sétány 8.) 
vezetésével Császár Bíró Lillát 
bízza meg 2014. október 1-jétől 
2019. szeptember 30-ig (hatá-
rozott időtartamra). A vezetői 
pótlék mértéke a hatályos jog-
szabályok alapján a pótlékalap 
225 százaléka.
p 10. A testület 18 igen szava-
zattal zárt ülésen egyetértésben 
határozott a somogyi László 
szociális szolgálat intézmény-
vezető-helyettesének megbízá-
sáról.  
p 11. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 6 tartózkodás-
sal zárt ülésen döntött a fellebbe-
zéssel megtámadott I. fokú szociá-
lis segélyhatározatok elbírálásáról. 

SüRgőSSÉgI 
hAtáRoZAtok
p s1. A testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a következő-
képp módosítja a 325/2014. (V. 
15.) sz. határozatát: a Magyar 
Labdarúgó szövetség (MLsZ) 
„TAO program 2014/15” című 
pályázati felhívására beadott 
pályázat alapján a műfüves pá-
lyakarbantartó gép vásárlására 
az 1908 szentlőrinci Atlétikai 
Club Öregfiúk Közhasznú sport 
egyesületnek a szükséges ön-
részhez 3 618 357 forint  támo-
gatást ad a 2014. évi költségvetés 
fejlesztési tartalékának terhére.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazat és 4 tartózkodással hatá-
rozott arról, hogy jóváhagyja 
az 1908 szentlőrinci Atlétikai 
Club Öregfiúk Közhasznú sport 
egyesületével kötendő együtt-
működési megállapodást az 1. 
sz. melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 1. 
sz. mellékletében szereplő kiegé-
szítő támogatási és együttműkö-
dési megállapodás aláírására.
p s2. A testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással jóvá-
hagyta a szent Lőrinc Katolikus 
általános Iskola területén meg-
valósítandó kisméretű (grund), 
12 x 24 méteres műfüves lab-
darúgópályához kapcsolódó 
együttműködési megállapodás 
módosítását a 2. sz. melléklet 
szerint. A testület felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesz-
tés 1. sz. mellékletében szereplő 
együttműködési megállapodás 
2. sz. mellékletének aláírására.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással el-
fogadta az esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye Katolikus Isko-
lai Főhatósága által a szent Lő-
rinc Katolikus általános Iskola 
területén megvalósítandó 12 x 
24 m-es műfüves labdarúgó-
pálya megépítéséhez felajánlott 
196 025 forintot.
p s3. A testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a lakások bérle-
téről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 19. § (3) bekezdése 
alapján együttműködési meg-
állapodást köt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal 
annak érdekében, hogy a tu-
lajdonát képező lakások közül 
térítésmentesen egyszeri bérlő-
kijelölési jogot biztosítson. A 
képviselők az előterjesztés mel-
lékleteként csatolt együttműkö-
dési megállapodást elfogadták, 
és felhatalmazták a polgármes-
tert annak aláírására.
p s4. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 4 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet 26. § (3) bekezdésének 
b) pontja alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja az MLsZ 
„A látvány-csapatsportok támo-
gatási rendszeréről, 2014/15-ös 
támogatási évad” című pályá-
zati felhívása alapján a Lőrinc 
United FC sportegyesületnek 
az önkormányzat tulajdoná-
ban álló, 155447/21 hrsz-on 
nyilvántartott, Thököly út mel-
letti ingatlanon található lab-
darúgópályához kapcsolódó 
tárgyieszköz- beruházáshoz.  A 
képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesztés 
4. sz. mellékletében lévő tulaj-
donosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására.
p s5. A testület zárt ülésen, 18 
szavazattal egyhangúlag válasz-
totta meg a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre nemzetiségi sza-
vazókörök szavazatszámláló bi-
zottságainak a tagjait.  
s6. A képviselő-testület 18 sza-
vazattal egyetértésben válasz-

totta meg a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Helyi Választási 
Bizottság tagjait és póttagjait. 

InteRpeLLácIók
p 1. Vilmányi gábor önkor-
mányzati képviselő (MsZP) a 
Margó Tivadar és a Baross utca 
kereszteződésében tervezett 
körforgalommal kapcsolatban 
nyújtott be interpellációt Ughy 
Attila polgármesterhez. 
Véleménye szerint a körforga-
lom a közlekedők és a gyalo-
gosok biztonságát a lehető leg-
nagyobb mértékben biztosítja, 
ezért egy ilyen forgalmas helyen 
szinte elengedhetetlen. 
– A Városképben megjelent tá-
jékoztató szerint még ebben az 
évben megépül a körforgalom. 
ezzel kapcsolatban egy kicsit 
szkeptikus vagyok, mert lassan 
szeptembert írunk, és ez a terü-
let közművekkel sűrűn átszőtt, 
ezért úgy vélem, hogy jóval 
több időre lesz szükség a kivi-
telezésre – hangsúlyozta a kép-
viselő, aki az alábbi kérdéseket 
tette fel a polgármesternek: 
Van-e remény arra, hogy még 
ebben az évben megépüljön a 
körforgalom? Polgármester úr 
nem érezte-e  az elmúlt négy 
évben szükségét annak, hogy 
egy csaknem 20 ezer fős lakó-
közösség tagjait lakossági fóru-
mon tájékoztassa az őket érintő 
fejlesztésekről, és meghallgassa 
a problémáikat?
Ughy Attila polgármester az 
interpellációra a következő vá-
laszt adta. A Margó Tivadar ut-
ca–Baross utca csomópont kör-
forgalommá történő átalakítása 
ügyében a kerületi önkormány-
zat és a Fővárosi Önkormány-
zat között folytatott tárgyalá-
sok eredményeképpen ebben 
az évben döntés született arról, 
hogy a beruházást a Budapes-
ti Közlekedési Központ (BKK) 
végzi el. ezért Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányza-
ta átadta az elkészített kiviteli 
terveket a BKK-nak. A tervek 
jogutódlásának jogi procedú-
rája után a BKK megkezdhette 
a kiviteli tervek aktualizálását 
és a lejárt engedélyek újbóli be-
szerzését.
A beruházó a tervezés során fo-
lyamatosan egyeztetett a XVIII. 
kerület főépítészi irodával a 
helyi városépítészeti szem-
pontokról,  és több javaslatot 
beemelt a módosított tervekbe. 
A BKK tájékoztatása szerint 
komoly problémát jelentett a 
körforgalom közepén létesített 
távközlési akna áthelyezésének 
az egyeztetése és engedélyezte-
tése. Az útépítési engedélyezési 
eljárásban számos szakhatóság 
és közműszolgáltató működik 
közre, ami nem a leggyorsabb 
eljárások közé sorolja az útépí-
tést.
Összegezve a beruházó BKK-tól 
kapott legfrissebb informáci-
ókat: az építési engedély opti-
mális esetben október végére 
várható, s az engedély birtoká-
ban lehet kiírni a közbeszerzé-
si eljárást. A téli hónapok alatt 
lefolytatott eljárás után köthető 
meg a nyertes ajánlattevővel 
a kivitelezésre vonatkozó vál-
lalkozási szerződés, majd 2015 
márciusában kezdődhet meg a 
helyszíni munkavégzés.
Az önkormányzat, amikor azt 
az előkészítő munkálatok már 
lehetővé teszik, minden esetben 
tájékoztatja a kerület lakosságát 
az őket érintő fejlesztésekről. 
A Margó Tivadar és a Baross 
utca kereszteződésében a kör-
forgalom kialakítása kapcsán a 
lakosság tájékoztatása  a Város-
kép című kerületi önkormány-
zati lapban megtörtént.
Az interpelláló a választ elfo-
gadta, a képviselő-testület a na-
pirendi pontban nem szavazott.
2. Vilmányi gábor önkormány-
zati képviselő (MsZP) a Kondor 
Béla Közösségi Ház körüli ál-
datlan állapottal kapcsolatban 

is benyújtott interpellációt Ughy 
Attila polgármesterhez. 
Utalt arra, hogy Kőrös Péter ön-
kormányzati képviselő (MsZP) 
2013. április 19-én benyújtott 
interpellációjában jelezte, hogy 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
(KBKH) közvetlen környezete 
nagyon rendezetlen. 
A rendezvényekre érkező is-
mert személyiségek már illedel-
mesen megjegyezték, hogy elég 
„zötyögős úton” érkeztek meg a 
Kondor Béla Közösségi Házba. 
ez nem jó sem az intézmény, 
sem a kerület hírnevének. A 
polgármester korábbi válaszá-
ban jelezte, hogy már elkészült 
az ingatlan megosztására vo-
natkozó telekalakítási vázrajz.
Kőrös Péter az interpelláció-
jában felvetette lehetőségként, 
hogy az illusztris vendégek mi-
att is szükség volna akár saját 
erőből rendezni a KBKH kör-
nyezetét. erre a költségvetésből 
egy meghatározott összeget el 
lehetett volna különíteni. A 
polgármester korábbi válaszá-
ban kifejezte, hogy felhívja a 
Fővárosi Önkormányzat figyel-
mét az áldatlan állapotra, kérve 
a környezetrendezést.
Vilmányi gábor kérdései a kö-
vetkezők voltak: Van-e konkrét 
lépés vagy ígéret a terület ren-
dezésére a telekalakítási vázraj-
zon?  Milyen választ kapott erre 
a problémára Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
a Fővárosi Önkormányzattól?  
Ughy Attila a kérdésekre az 
alábbi választ adta. A Kondor 
Béla Közösségi Ház és közvet-
len környezete a Fővárosi Ön-
kormányzat tulajdonában van, 
a tulajdonjogi helyzet rendezése 
több mint 20 éve folyik. Tavaly 
elkészült a területet érintő te-
lekalakítási vázrajz, és a XVIII. 
kerületi önkormányzat tovább-
ra is szorgalmazza a Fővárosi 
Önkormányzattal való végleges 
tulajdonosi jogi rendezést.
Az ügy adminisztratív megol-
dásának szándéka mellett úgy 
döntött az önkormányzat, hogy 
az „áldatlan állapotnak” neve-
zett és valóban több évtizede 
elhanyagolt közterületen szük-
séges változtatás érdekében 
konkrét előkészítő lépéseket 
kell tenni. 
A Havanna-lakótelep közösségi 
tereinek használata (kiemelten 
figyelve a közlekedés-forgalom-
technika, parkolás kérdéseire) 
komplex módon kezelendő fel-
adata az önkormányzatnak.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának megrende-
lése alapján az idén környezet-
rendezési tanulmányterv ké-
szült a Havanna-lakótelep egy 
jelentős részére: a Kondor Béla 
sétány és a Csontváry utca kö-
zötti területre, valamint a Barta 
Lajos és a Margó Tivadar utca 
közötti szakaszra. A dokumen-
táció ezt a területet is további 
három, a megvalósíthatóság 
szerint ütemezhető kisebb egy-
ségre bontja. ezek egyike a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
körüli terület, a szent László-
templomot is magában foglal-
va. Az előzetes tervezői becslés 
mintegy 100 millió forintra 
teszi ezen ütem megvalósítási 
költségét. Az összeg ismereté-
ben mindenképpen indokolt 
pályázati forrás bevonása.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata szeretett volna 
a Kondor Közösségi Ház körüli 
terület rendezésének terveivel 
pályázni a főváros által 2014-
ben kiírt TÉR_KÖZ II. pályázat 
keretében, ennek azonban az 
volt az akadálya, hogy az ingat-
lan-nyilvántartásba a pályáza-
tot kiíró Fővárosi Önkormány-
zat van bejegyezve.
Az elkészült környezetrende-
zési tanulmányterv jó alapot 
ad ahhoz, hogy az elkövetkező 
évek során – bármikor is adó-
dik pályázati lehetőség – konk-
rét fejlesztési célokat tudjon 
megvalósítani az önkormány-
zat a terület környezeti és for-

galomtechnikai problémáinak 
megoldására.
A polgármester a Fővárosi 
Önkormányzatnál továbbra is 
igyekszik „minden követ meg-
mozgatni” annak érdekében, 
hogy a terület jogi, ingatlan-
nyilvántartási vonatkozásai is 
rendeződjenek, hogy azok ne 
gátolhassák a rendezés fizikai 
megvalósítását.  
Az interpelláló a választ elfo-
gadta, a képviselő-testület a na-
pirendi pontban nem szavazott.
3. Vilmányi gábor önkormány-
zati képviselő (MsZP) az isko-
lai csomaggal kapcsolatban is 
benyújtott interpellációt Ughy 
Attila polgármesterhez. 
A Városképben megjelent, hogy 
az iskolás gyerekek füzetcsoma-
got és írószert kapnak a tanév 
kezdetekor. ezt nagy örömmel 
fogadták mind a pedagógu-
sok, mind a szülők. Azonban 
a tájékoztatás félrevezető volt, 
mert az újságban megjelent, 
hogy osztályokra lebontva (a 
harmadikosok kimaradtak) mit 
kapnak a gyerekek az iskola-
kezdéshez. A cikknek ellent-
mond az, hogy a pedagógusok 
szerint csak 11 füzetet kapnak 
azok a gyerekek, akik  az előző 
év végén az adott iskola tanulói 
voltak. sok szülő megkereste az 
iskolát, mert nem tudják eldön-
teni, hogy ezek után mit vásá-
roljanak meg a gyerekeknek. A 
füzeteknél jóval több tanszer 
van felsorolva a Városképben, 
ezért a cikk félrevezető.
Az önkormányzati képviselő az 
alábbi kérdéseket tette fel a pol-
gármesternek.   
Milyen tanszerek lesznek a cso-
magban? Azok a gyerekek, akik 
az elmúlt év végén nem voltak 
tanulói az adott iskolának, kap-
nak-e csomagot? Hogyan en-
gedhető meg, hogy a Városkép 
a szülőket augusztus 26-án még 
tévedésben tartsa?
A polgármester az alábbi vála-
szokat adta az interpellációra. 
Az írószercsomag a következő-
ket tartalmazza: 1 db órarend, 1 
db HB-s ceruza (radíros végű), 
1 db B-s ceruza, 1 db 2B-s ceru-
za, 1 db 12 színű színesceruza-
csomag, 1 db 12 színű vízfesték, 
1 db 2-es ecset, 1 db 6-os ecset, 
1 db hatszínű zsírkrétacsomag, 
1 db 15 cm-es vonalzó, 1 db ra-
dír, 1 db ceruzahegyező.
A füzet- és írószercsomagokat 
augusztus 25–28. között min-
den kerületi általános iskolába 
kiszállították.
Azok a gyermekek is kapnak 
tanévkezdő csomagot (füzeteket 
és írószereket), akik a 2013–14-
es tanév végén nem volt a k  
tanulói az adott iskolának. 
Minden iskola jelezheti, illetve 
már jelezte is a polgármesteri 
hivatal humánszolgáltatási iro-
dájának, ha eltérés van az év 
végén leadott várható tanulói 
létszám és az évet ténylegesen 
elkezdő tanulók száma között.
A hiányzó csomagokat az ön-
kormányzat pótolta. A Város-
kép augusztus 21-i száma tájé-
koztatta a szülőket arról, hogy 
egy minden évfolyamban hasz-
nálható kezdő írószercsomagot 
is kapnak a diákok, amely „ce-
ruzákat, radírt és hasonló esz-
közöket tartalmaz”.
Az interpelláló a választ elfo-
gadta, a képviselő-testület a na-
pirendi pontban nem szavazott.
13. Tájékoztató 
Csomó Tamás alpolgármester 
tájékoztatást tartott a lakásügyi 
hátralékok első félévi alakulá-
sáról. 

idén is lehet pályázni a bursa hungarica ösztöndíjra

www.bp18.hu
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13KözéletA helyhatóság mellett nemzetiségi képviselőket is választunk

tISZteLt keRüLetI poLgáRok! 
Kedves Lőrinci és Imrei Nyugdíjasok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy újra hasznos és jelentős ajándékcsomagot adunk a XVIII. kerület 
65 éven felüli lakosainak. A városvezetés ugyanis úgy döntött: ahogyan az elmúlt években, idén ősszel is 

kapnak ingyenes élelmiszercsomagot a kerület idős polgárai. 
Az idei ajándékunk 10 kg burgonya és 5 kg alma, amit a levélben leírt helyszíneken és időpontokban 

vehetnek át október közepén. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy sokszor, sokaknak van szüksége segítségre és támaszra, mert számos 

gonddal kell megküzdeniük a mindennapokban. 
A kerületi önkormányzat ezért segít az időseknek. 

A magyar ember nem szeret kérni, mi azonban – ha lehetőségünk van rá – kérés nélkül is adunk. 
Kötelességünknek érezzük, hogy megbecsüljük és segítsük a XVIII. kerület idősebb polgárait. 

Ígérjük, hogy továbbra is kiemelten segítjük és támogatjuk Önöket abban, hogy a mindennapjaik szépek 
és teljesek legyenek. 

Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! 
Fogadják az ajándékunkat olyan szeretettel, ahogyan azt mi, a kerület vezetői, átnyújtjuk Önöknek! 

Budapest, 2014. szeptember 29. 

  Ughy Attila 
  polgármester

 Kucsák László  Lévai István Zoltán  Csomó Tamás
 alpolgármester alpolgármester  alpolgármester

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

OKTÓBeR 12-Én TARTJáK AZ ÖnKORMányZATI KÉPVIseLŐK
És A POLgáRMesTeReK VáLAsZTásáT

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök úr az önkormányzati képviselők és a polgármesterek választá-
sát 2014. október 12. napjára tűzte ki. A nemzeti Választási Bizottság ugyanerre az 
időpontra írta ki a nemzetiségi képviselők választását is. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a választás napján a nemzeti Választási Iroda által kül-
dött értesítőben megjelölt szavazókörben tudják gyakorolni a választójogukat, 6:00 
és 19:00 óra között. A választópolgároknak a szavazást megelőzően igazolniuk kell a 
személyazonosságukat és a lakcímüket. Felhívjuk a figyelmüket, hogy enélkül nem 
élhetnek a választójogukkal.
A választópolgár kizárólag személyesen szavazhat, a lakóhelyén vagy – ha a lakó-
helye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, aminek 
érvényessége legalább október 12. napjáig tart – a bejelentett tartózkodási helyén, 
átjelentkezés útján. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a XVIII. kerületi és a 
fővárosi jelöltekre adhatja le a szavazatát. Az átjelentkezési kérelem benyújtásának 
határideje: 2014. október 10. 16:00 óra.

Az átjelentkezési kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, a választás hivatalos 
honlapján (www.valasztas.hu) lehet benyújtani. 
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár, aki egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt korlátozott a mozgásában, a szavazás napját megelőzően, 2014. 
október 10-ig 16:00 óráig írásban kérheti a Budapest Főváros XVIII. kerület Helyi 
Választási Irodától (1181 Budapest, Városház utca 16.) a mozgóurna biztosítását.
A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, levélben, ügyfélkapun, a választás hiva-
talos honlapján (www.valasztas.hu) vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A 
szavazás napján 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól igényelhető mozgóur-
na. A szavazatszámláló bizottság címe azonos az értesítőn szereplő szavazóhelyiség 
címével. 
Az átjelentkezés és a mozgóurna iráni kérelemnek a Helyi Választási Iroda csak ab-
ban az esetben adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai 
pontosan megegyeznek a nyilvántartásban szereplő adatokkal. 

Helyi Választási Iroda

Ország:

Település:   Kerület:

- -

K. Kérem, hogy a fent megnevezett választáson a P. pontban megadott címre szíveskedjenek részemre
mozgóurnát biztosítani. A mozgóurna igénylés indoklása: 

M. Mozgóurna iránti kérelmemet módosítom, az urnát a fent megnevezett választáson a korábbi kérelmemben
megjelölt helyett a P. pontban megadott címre kérem kihozni.

P. A mozgóurnát a lakóhelyemre kérem. A mozgóurnát a bejelentett tartózkodási helyemre kérem.*

A mozgóurnát az alábbi címre kérem (ha lakóhelyére vagy tartózkodási helyére kéri, nem kell kitölteni).**

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (utca, út, tér, stb.):

Házszám:   épület:   lépcsőház:  szint:  ajtó:

T. A mozgóurna iránti  korábbi igényemet visszavonom.

A. E-mail cím:

B. Faxszám:

C. Postacím:

Irányítószám: Település:   kerület:

Közterület neve, jellege:

Cím további részei:

Kelt: ,

*    Bejelentett tartózkodási helyére csak akkor kérheti a mozgóurnát, ha előzőleg átjelentkezett (vagy nem rendelkezik lakóhellyel).
**  Itt csak olyan címet adhat meg, amely annak a szavazókörnek a területéhez tartozik, amelyben lakóhelye/tartózkodási helye található.

……………………………….. ……………………………….
aláírás

4. Anyja születési 
   családi- és utóneve:

5. Személyi azonosító:

Értesítés a választási iroda döntéséről
Kérem, hogy a választási iroda lakcímem mellett az alábbi elérhetőségemen is tájékoztasson a kérelem elbírálásáról:

Mozgóurna iránti kérelem (K.) / módosítás (M.) / törlés (T.)

81

3. Születési hely:

A választópolgár személyes adatai
Kérjük, hogy adatait a magyar hatóság által kiállított okiratában szereplő adatokkal egyezően adja meg!

1. Családi név és 
    utónév:

2. Születési családi 
    név és utónév:

MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM / KÉRELEM MÓDOSÍTÁSA / TÖRLÉSE 

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására



www.válasz.hu

nem Kell soKAt UtAzni A CsomAgért! 
az adomány átvételére 2014. október 20–22. között, mindennap 

9 és 17 óra között lesz lehetőség az alábbi helyszíneken: 
1. Kondor Béla sétány 8. (a Kondor béla Közösségi Ház melletti parkoló) 

2. régi piactér (az üllői útnál) 
3. marosvásárhely utca 6–8. (bejárat a dés u. felől)
4. Pestszentimrei sportkastély (Kisfaludy u. 33/c)

a 3 nap alatt a 4 helyszín bármelyikén átvehető a burgonya- és az almacsomag! Fontos, 
hogy a 10 kilogramm burgonya és az 5 kilogramm alma átvételéhez okvetlenül hozza ma-
gával a postaládákba kézbesített levél alján található űrlapot kitöltve, valamint személyi iga-
zolványát és lakcímkártyáját. Tájékoztatjuk, hogy az élelmiszercsomag átvétele kizárólag ok-
tóber 20–22. között lehetséges. amennyiben a csomagot nem tudja személyesen átvenni, 
gondoskodjon két tanú aláírásával ellátott meghatalmazásról. az élelmiszercsomag elszállí-
tásáról önnek kell gondoskodnia!
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14 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

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

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tul felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - vegyes iparcikk

Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
F – 51 m² - fodrászat

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² -

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt

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

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz

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

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Margó Tivadar u 154. fsz. 2. – 17 m² - garázs

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
1. oldal

NYUGDÍJASOK FODRÁSZATA
FérFi hajvágás 
+ hajszesz: 1000Ft.

Női hajvágás/mosás 
szárítással: 2000 Ft.

Dauer + vágás/mosás 
szárítással: 3000 Ft.

SZANYI  GYÖNGYI
06-30-465-90-80

Xviii. építő u. 2-fsz.
Kedden és csütörtökön: 08-18
hétfő. szerda. péntek: 08-12

Hogy ne érjék
kellemetlen
meglepetések!

*(6-22 óra között)

ŐRZÖTT P+R PARKOLÓ
A KÖKIN

 
NAPI

350
Ft-ért*

KoKi_P+R_hirdetesek.indd   1 2014.09.23.   17:34:12

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

LAKOTT-

Lakott-
munkatársat keresünk.

Szakmai tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.
-

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

HIDEGBURKOLÓ

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

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

VÍZ-, GÁZ-

Csatornázási munkálatokhoz keresünk víz-, gáz-
öltéséhez. Az ideális 

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

,
- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-

tonnáig)
Megbízhatóság, jó -s végzettség megléte 

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

PORTÁS-

Portás- keresünk munkavállalót.

Követelmény: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, személy- , pontos, megbízható személyiség, monotónia 

ltétel: hajlandóság 24/48-as munkarend vállalására.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Portás- ”!

Követelmény: D kategóriás jogosítvány, PÁV II. vizsga, GKI kártya, több éves tapasztalat, megbízhatóság.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

TEHERGÉPKOCSI-

Tehergépkocsi- pozícióba keresünk munkatársat.
Követelmény: C és E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, több éves tapasztalat, megbízhatóság, önálló munkavégzés.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár

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

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 

– 16 m² - ajándékbolt
- - 25 m² - raktár
– 17 m² - raktár

-325 – 2138 m² - területhasználat
-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

– 18 m² -
– 16 m² - garázs
– 16 m² - garázs
– 72 m² - bank

– 60 + 31 m² - könyvesbolt
– 26 m² - raktározás

– 19 m² - iroda
– 33 m² - iroda

-8. – 27+11 m² - iroda 
– 81 m² - autósbolt

– 98 m² - szerviz
-8. – 21+22 m² - zöldséges

A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.
szám alatt

az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében

2. oldal
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A

bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. október 27. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2014. november 03. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

297-44-61
www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

HIrdEssEn
lApunkBAn!
Hirdetésfelvétel

telefonon:  
+36 30/954-2025;  

E-mail:
varoskephirdetes@
varosgazda18.hu
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15Hirdetés: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

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 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 igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka szalonna, hurka, 
disznósajt kapható! tel.:06 20 440 9742

n víz-gáz FŰtésszerelés, csatorna kivitelezés, tervezéssel teljes körű 
ügyintézéssel!  Gázkazánok, konvektorok, cirkók, gáztűzhelyek, bojlerek javítása, cseréje a 
18. kerületben 30% kedvezménnyel. Telefon: 0670/9487751

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 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

n éPítés, lAKásFelÚJítás, ÁCS, KŐMŰVES, BURKOLÓ, FESTŐ, VÍZ-FŰTÉS, 
GÁZ, VILLANYSZERELÉS, KERTI FAIPARI MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS STB. MINDEN MUNKA 
EGYKÉZBEN, INGYENES FELMÉRÉS! T.: 06304792776

ingAtlAn/elAdó-KiAdó
n Xviii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre 

is köszönöm. T.: 06-20-3974-055

n Pestlőrincen épülő társasház 37, 46, 59, 71, és 89 négyzetméteres lakásai jövő 
őszi átadással leköthetők! Tel.: 06-30/9420-278, www.emiliahaz.hu

n tripla építési telek eladó!  Kispest legszebb óvárosi utcájában 1460 m2 –es 
lakóövezeti tripla építési telek ajánlattételi eljárás keretében eladó.  Érdeklődni lehet a 

 06-70-439-8122 telefonszámon ill. kerteshazatmindenkinek@gmail.com e-mail címen.

 oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 

VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-1-294-5985

n iparművésznő rajz–festés oktatást vállal kicsiknek – nagyoknak egyaránt. 
Felvételire felkészítés! Orosz tanítást, korrepetálást is vállal! Portré, tájkép festése rendelésre! 
Tel.: 06-30-346-2394

n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 
0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

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 reál tantárgyakból (matematika, fizika, kémia) felkészítést tanórára, felvételire, 
érettségire vállalok általános- és középiskolás diákoknak. Szakképzettséggel, tapasztalattal, és jó 
kommunikációs készséggel rendelkezem. Igény szerint hétvégén is tanítok. Érd.: 30-450-1346

 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

 állás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 3 

műszakos munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World 
Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu 
e-mail címen lehet.”

 KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja a következő autóbuszos kirándulást 

szervezi! 2014 október 19.-én Eger városába! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth 
Lászlóné 294-5993, Harmati Istvánné 290-3607 és Tarjányi Ferenc 290-1544. Minden 
kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 temetKezési szolgáltAtás 
n teljeskörű temetkezési ügyintézés! Lakásos elhunytak 1 órán belüli elszállítása! 

Érdeklődni: Horváth Erika  06-20-4942206. Éjjel - nappal hívható ügyelet: 06-20-404-
2172. Kérésre temetésfelvétele a hozzátartozó otthonában!

 Köszönet
n A gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át 

alapítványunknak ajánlották fel. Az előző évről  tartalékolt összegből,  valamint a 2012. évi 
felajánlásból számlánkra igazolt 551.626,- Ft-ból  megvalósított fejlesztésekről örömmel 
tájékoztatjuk támogatóinkat.  Oktatást közvetlenül segítő informatikai eszköz vásárlására 
összesen  317.000,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink Határon túli és Honismereti  táborozásának 
megvalósulását 112.960,- Ft-tal támogattuk. Iskolánk  könyvtárának kínálata 90.528,- Ft 
értékű kiadvánnyal bővült.

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
FOLYTATÓDIK AKCIÓNK

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 vállalja.

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

Az akció meghosszabbított időtartama:  2014. május 5. – 2014. november 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

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 a társaság pénztárában

10%
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16 Kultúra Összehozták a kerületet a Havanna-napok rendezvényei

Az oldalt összeállította: csernai mariann

�minden korosztály 
megtalálta a ked-
vére való progra-

mot a szeptember 21. 
és 28. között megren-
dezett XvI. Havanna 
Lakótelepi napokon. a 
kikapcsolódás mellett a 
komoly témákra is jutott 
idő. a rendezvényre Ha-
vanna magazin címmel 
megjelent újság pedig 
bemutatja a lakótelep 
továbbfejlődésének 
lehetőségeit.

Idén már tizenhatodik alkalom-
mal rendezte meg a Kondor Béla 
Közösségi Ház a Havanna-napo-
kat. Császár Bíró Lilla, a közös-
ségi ház igazgatója, a rendezvény 
házigazdája elmondta: ez a szó-
rakoztató és kulturális progra-
mokban gazdag nyolc nap arról 
szólt, hogy megmutassák, csak 
az itt lakókon múlik, hogy jól 
érezzék magukat a Havannán. 
– Itt élünk, dolgozunk, lakunk 
a Havannán. Ide járunk szóra-
kozni, és szeretjük az időnket 
jól, minőségi módon eltölteni. A 
Havanna-napok jó kezdeménye-
zés arra, hogy bemutassuk, egy-

re színvonalasabb élet zajlik a 
kerület legnagyobb lakótelepén.

A programsorozat megnyitó-
ján Csomó Tamás alpolgármes-

ter ünnepélyes keretek között 
adta át az újabb négy évre kine-
vezett igazgatónak a lakótelep 
kulturális központjának számító 

Kondor Béla Közösségi Ház jel-
képes kulcsát. A megnyitón Kiss 
Róbert önkormányzati képviselő 
is részt vett. 

A Havanna-napok alatt tar-
tott nyílt napok és előadások 
révén a lakótelepen működő 
számos intézmény – többek kö-
zött a gyermekjóléti központ, a 
gimnázium, az óvodák vagy a 
templom – életébe is bepillant-
hattak az érdeklődők.

éLHeTőbb 
LaKóTeLep
A Havanna-lakótelep nevét em-
lítve persze sokak fejében él még 
egy kétes hírű panelrengeteg 
képe, azonban az elmúlt évek-
ben a lakótelep számos változá-
son ment keresztül. Részt vesz 
az európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló, a fenntartható vá-
rosfejlesztést szolgáló URBACT 

II–Re-Block programban. ez a 
2012-ben útjára indított prog-
ram egy intézményesített öt-
letbörze, amelynek keretében 
a hasonló helyzetben lévő vá-
rosok, városrészek megosztják 
egymással a tapasztalataikat és a 
megoldási javaslatokat, az érin-
tett helyeken, például a lakóte-
lepeken élők pedig fórumokon 
fejthetik ki a véleményüket.

KüLvÁrosI 
mULaTsÁg
 A projekt szervezői a Havan-
na-napokon, szeptember 28-án, 
vasárnap minden korosztály 
számára játékokkal és kávézóval 
készültek, ahol a látogatók kötet-
len beszélgetésben mondhatták 
el, mit kellene tenni a lakótelep-
ért. A rendezvénysátor kiváló 
eszköz volt arra, hogy felhívja a 
figyelmet a helyi kulturális lehe-
tőségekre és értékekre. 

Azon a vasárnapon már kora 
reggel nagy volt a készülődés, 
ugyanis délelőtt kezdődött a 
bográcsban főzött ételek ver-
senye. A mezőny idén is szoros 
volt, a sok finom ételt kóstolva 
nem lehetett könnyű dolga a 
zsűrinek. nem volt ez másként 
a Havanna ebe kutyaszépség-
versenyen sem, amely a Pa-Dö-
Dö zsűrizésével az elmúlt évek 
egyik legkedveltebb program-
jává vált. A programsorozat 
zárásaként a zenei produkcióké 
volt a főszerep. először Király 
Linda és Király Viktor, majd 
Roy és ádám adott koncertet. 
Ha valaki az est végére csillago-
kat látott, az biztosan nem a fá-
radtságtól volt, hanem a Hestia 
csoport  szemkápráztató tűz- és 
fényzsonglőr-bemutatójától és 
az azt követő tűzijátéktól.

  
 soKszínŰség és 
BeFogAdás
A kerületünkben élő 
tíz nemzetiség hagyo-
mányőrzői szórakoz-
tatták zenés-táncos 
műsorral szeptember 
27-én a Kondor Béla 
Közösségi házhoz 
látogatókat. A sza-
badtéri színpadon a 
kerületi bolgár, görög, 
horvát, lengyel, német, 
örmény, roma, ruszin, 
szerb és szlovén nem-
zetiségi önkormányzat 
is képviseltette magát. 
A programot Csomó 
tamás alpolgármes-
ter nyitotta meg, aki 
a befogadás és a 
nemzetiségi értékek 
megőrzésének jelen-
tőségét hangsúlyozta. 
A szórakoztató műsor 
mellett a gasztronómi-
ai élmény sem maradt 
el, az érdeklődők 
jellegzetes ételeket és 
italokat kóstolhattak a 
felállított sátrakban. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

egy hét a lakótelepért
 Kultúra, ismeretterjesztés, szórakozás

áLLAMI TeLePI 
MÚLTIDÉZÉs

 
régi szomszédok, barátok örültek a viszontlátásnak az állami lakótelepiek vii. Ba-
ráti találkozóján. Az összejövetelen levetítettek egy, a közelmúltban elkészült kü-
lönleges filmet is.

A Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti gyűjtemény 
szeptember 22-én hetedik al-
kalommal rendezte meg az 
állami lakótelepiek baráti ta-
lálkozóját a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban. A több mint 
száz lelkes vendég fogadására 
ajándék könyvjelzővel, az álla-
mi lakótelep térképével és dvd-
kkel készültek a gyűjtemény 
munkatársai. sokan évről évre 
visszatérő vendégei a rendez-
vénynek, de érkeztek új látoga-
tók is, többek közt svájcból és 
németországból. 

A rendezvényt Heilauf Zsu-
zsanna, a Tomory Lajos Peda-

gógiai és Helytörténeti gyűjtemény vezetője, a Települési Értéktár Bizottság tagja nyitotta meg, s a 
vendégeket Kiss Róbert önkormányzati képviselő köszöntötte. A kötetlen találkozón minden adott 
volt a jókedvű beszélgetésekhez. Az asztaloknál üdítő és péksütemény várta a baráti társaságokat, de 
voltak, akik már a bejáratnál belefeledkeztek a társalgásba. Az állami lakótelepet ábrázoló, egy teljes 
asztalt beterítő térkép körül egész este nosztalgiáztak az egykori lakók. A térképen színes kis zászlók-
kal jelölhették be a korábbi lakhelyüket.

A találkozó keretében a helytörténet iránt érdeklődőket is különleges program várta. Bemutatták 
Dékány István rendező, forgatókönyvíró Csonka vágányon című filmjét, amely az első világháborús 
összeomlás utáni időszakot vetítette a néző elé. A visszaemlékezésekből készült dokumentumfilm az 
elcsatolt területekről ide menekülő családok életét mutatja be, akik a trianoni békeszerződés után fel-
lépő lakáshiány miatt hónapokig vagy akár évekig a budapesti pályaudvarok, állomások külső vágá-
nyaira tolt marhavagonokban éltek. Az egykori vagonlakók közül sokan az állami lakótelepen találtak 
új otthonra. A film nagy sikert aratott. 

Minden fában benne 
rejlik a csoda

A fafaragás valódi művészete meg-
látni egy fatörzsben, hogy mire való, 
és előhozni azt. zsolnai mihály már 
csaknem fél évszázada dolgozik hi-
vatásszerűen a fával.

A Havanna Lakótelepi napok keretében 
Zsolnai Mihály fafaragó, népi iparművész al-
kotásaiból nyílt kiállítás szeptember 21-én a 
Kondor Béla Közösségi Házban. A Zsolnai 70 
elnevezésű tárlat a művész 70. születésnapja 
alkalmából foglalja össze eddigi pályafutását. 
A kiállítás anyaga természetesen töredéke 
Zsolnai munkáinak, aki a hét vezér kerü-
leti szoborcsoportja mellett többek között 
székelykapukat, használati tárgyakat és bú-
torokat készített eddig.

– Az elmúlt két évtizedben voltam a 
legtermékenyebb, ennyi alkotást nem ké-
szítettem a korábbi időkben. Amire talán a 
legbüszkébb vagyok, az az egyik harangláb, 
amely a szabadkai magyar temetőben talál-
ható. ezt a harangot húzzák meg csaknem 
két évtizede, amikor egy magyar eltávozik 
szabadkán – mondta az alkotó.

A megnyitón a vendégeket Császár Bíró 
Lilla, a közösségi ház vezetője és Csomó Ta-

más alpolgármester köszöntötte. A műsorban közreműködött a Duo Contours együttes, Pollák Rita 
csellón és Kovács Adrien gitáron játszott. A műsorban közreműködött a Duo Contours együttes: 
Pollák Rita csellón, Kovács Adrienne gitáron játszott. Katona Lucia angolnyelv-tanár Jakos Kata 
egyik versével örvendeztette meg a közönséget. A kiállítást Nádasdi Mihály szobrászművész mél-
tatta, aki jól tudja, hogy Zsolnai Mihály alkotásai magukért beszélnek, ezért egy olyan rendhagyó 
beszélgetésbe kezdett a művésszel, amelynek során évtizedenként ismerhettük meg a pályafutását. 
szó esett családról, sportról, költözködésekről és Afrikáról is.

Az alkotó reméli, hogy gyermekkori szenvedélye, amely mára művészetté emelkedett, még hosszú 
ideig elkíséri őt az elkövetkezőkben, és még sok kiállítással szerezhet örömet a közönségnek. Aktuá-
lis kiállítása október 10-ig naponta 9–19 óráig tekinthető meg a Kondor Béla Közösségi Házban.

gyakran hangoztatják, hogy az itt élők nem elég aktívak, ám a Havanna napok programjai megmozgatták az itt élőket   

siKeres volt A vérAdás!
egy egészséges embernek néhány papír kitöltése után a véradás mindössze 10 
perc, de három ember életét mentheti meg vele. bár ez a folyamat egyszerű, 
előtte többféle kritériumnak kell megfelelni. véradó bárki lehet, aki betöltötte a 18. 
életévét, de még nincs 65 éves, és a testsúlya eléri az 50 kilogrammot. emellett 
egészségesnek is kell lenni, nátha vagy gyulladás kizáró ok. a Havanna-napok alatt 
tartott véradásra Kiss róbert önkormányzati képviselő is ellátogatott, de vért ezúttal 
nem adhatott. 
– nagyon fontosnak tartom, hogy felhívjuk a figyelmet a véradás jelentőségére, 
mert a vér semmivel sem pótolható, és évente több százezer ember szorul 
vérkészítményre. én magam rendszeres véradó vagyok, véradó-igazolvánnyal is 
rendelkezem, de most egy megfázás miatt sajnos nem adhattam vért – mondta a 
képviselő. 
a magyar vöröskereszt munkatársai elmondták, hogy csaknem 20 ember adott vért 
szeptember 24-én a Kondorban, vagyis a véradás sikeres volt.
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Jótékonysági 
délután 
egy bajba jutott kisfiú és édesanyja 
segítségére siettek az irodalmárok, 
hogy felolvasó délutánnal gyűjtsenek 
adományokat nekik. A rendezvénynek 
szeptember 25-én a zila Kávéház adott 
otthont.  

Idén februárban felrobbant egy családi ház 
Bátonyterenyén. A detonációt követően az épü-
let kigyulladt.  A családapa kimentette a lángo-
ló épületből a kisfiát és a párját. A szerettei túl-
élték a tragédiát, azonban a férfi később belehalt 
az égési sérüléseibe. Az elmúlt hónapokban 
anya és kisfia hónapokat töltött kórházban, 
több műtéti beavatkozáson vannak túl.  Jelen-
leg az édesanya szüleinél, Tar községben élnek 
és gyógyulnak…

Sárközi Mariann – akinek Pilla néven jelen-
nek meg a versei – a televízióból értesült a tör-
téntekről. 

– A bajba jutott csonka családon a költészet 
erejével akartam segítni, nemcsak érzelmileg, 
hanem anyagilag is – mondta Pilla. – elhatároz-
tam, hogy egy jótékonysági felolvasó délutánt 
szervezek a javukra. Több irodalmi honlapnak 
is aktív tagja vagyok, számos író, költő és mű-
vész ismerősöm van, ezért elhatároztam, hogy 
az éteren keresztül megkeresem őket, hogy 
együtt segítsünk. 

A hívó szóra jött mindenki, aki csak tudott. 
A rendezvényen volt egy lezárt gyűjtődoboz is, 
amelybe mindenki annyi pénzt dobhatott bele, 
amennyit nélkülözni tudott. A felolvasó dél-
után végére 95 ezer forint gyűlt össze. 

És még mindig nem késő – aki még szeretne 
segíteni a családnak, erre a számlára utalhatja 
a támogatást: Bazsó Éva (édesanya), OTP Bank, 
11773418-30552957-00000000.

Ê f. e.

Fórum a 
civileknek
Forrásteremtési ismeretek fóruma 
címmel szervezett előadást szep-
tember közepén Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata és a 
Budapesti Civil információs Centrum. 
A program témáját pontosan elárulja a 
beszédes cím.

– Mindig attól rettegek, hogy úgy jönnek el egy-
egy előadásra, mintha itt megtudnák, mi is a 
forrásteremtés világmegváltó csodareceptje. A 
valóságban inkább együttgondolkodásra hívok 
mindenkit – kezdte előadását a polgármesteri 
hivatal aulájában Fáy Ramóna, a Budapesti Ci-
vil Információs Centrum tanácsadója.

szinte mindegyik kerületi civil szervezet 
késznek mutatkozott az együttgondolkodás-
ra. Ott volt az etűd, a Perspektíva a Jövőért, 
az eltérő, a Jövő Ifjúságáért Alapítvány, az 
együtt Pestszentimréért, a Zöld sorompó, a 
ClubnetCet, a nyugdíjas Érdekvédelmi egye-
sület, valamint a Békéssy sándor Baptista Értel-
miségi egyesület egy-egy képviselője.

A megszívlelendő jó tanácsot ezen a dél-
után biztosan mindenki az emlékezetébe véste. 
nevezetesen: amíg a következő finanszírozási 
program kiírására várnak, minden fennmarad-
ni akaró civil szervezetnek ki kell dolgoznia egy 
forrásokat megmozgató, támogatásgyűjtési stra-
tégiát, amely beépül a szervezeti stratégiába.

– Úgy látom, önök nagyon jól ismerik egy-
mást – állapította meg az előadó a fenti jó ta-
nácsát követően, majd levonta a következtetést: 
– ebben a kerületben elég jól működhet a civil 
élet. gondolom, az önkormányzat az egyik ösz-
szetartója.

A folytatásban Fáy Ramóna felhívta a figyel-
met arra, hogy elengedhetetlenül fontos jó kap-
csolatot ápolni az önkormányzatokkal, hiszen 
azok az anyagiakban és egyebekben is sokat se-
gíthetnek, majd feltette a kérdést: mindenki jó 
kapcsolatban van az önkormányzattal?

A válasz egyöntetű igen volt.
– Akkor ez egy mintakerület, ami elég ritka 

– sommázta a tanácsadó.
A továbbiakban számos hasznos tanács 

hangzott el a pályázati kiírásokra, a helyes pá-
lyázatírásra és az egyéb források felkutatására 
vonatkozóan.

Ê dia

Padlástérből 
galéria
vadonatúj kiállítótermet adtak át a ke-
rületben. A velencei képzőművészeti 
biennálé által inspirált alkotásoknak 
ezúttal a PiK galériája ad helyet.

A kívül-belül megújult Pestszentimrei Kö-
zösségi Ház csaknem másfél évig tartó átépí-
tés után tavasszal hivatalosan is megnyitotta 
kapuit a nagyközönség előtt. A munkálatok 
azonban mindeddig tartottak, hiszen a több-
funkciós belső terek kialakítása, festése és 
dekorálása továbbra is zajlott. A felújítás az 
intézmény vadonatúj galériájának szeptember 
17-i átadásával zárult le.

A vendégeket Ódor Katalin, az intézmény 
igazgatója köszöntötte. A megnyitón közre-
működött a közösségi ház művészeti vezetője, 
Draskóczy Zoltán gitárművész, aki játékával 
elvarázsolta a közönséget. A Reflexiók című 
tárlatot Kucsák László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő nyitotta meg, aki ünnepélyes 
keretek között adta át a közösségi ház díszkul-
csát az intézményvezetőnek. A kiállítás hátte-
réről Varga Ferenc (képünkön), a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanács-
adó Intézet pedagógiai szakértője, médiamű-
vész beszélt. A tárlaton 21 helyi művésznek a 
velencei biennálé ihletésére készített alkotásai 
tekinthetők meg. A kerületben most második 
alkalommal rendeztek ilyen kiállítást.

A velencei biennálé a világ egyik legel-
ismertebb és legrangosabb képzőművészeti 
seregszemléje, amelyre a tavaly őszi önkor-
mányzati pályázatban kiírt tanulmányút ke-
retében utazhattak ki kerületi közművelődési 
szakemberek, képző- és iparművészek. A ta-
nulmányút minden résztvevőnek egyedülálló 
élményt jelentett. A művészek új tapasztala-
tokkal és újszerű látásmóddal gazdagodtak, 
amit ebben a velencei ihletésű kiállításban 
foglaltak össze. A tárlat, nyitva tartási időben, 
október 12-ig tekinthető meg a Pestszentimrei 
Közösségi Házban.

Ê csernai

Őszköszöntő a 
Csontváryban 
őszköszöntő vigadalmat tartott szep-
tember 19-én a Csontváry általános 
iskola. A rendezvényre az intézmény 
diákjai a családjukkal együtt voltak hi-
vatalosak.

 
– A 2012/13-as tanévben az Innovatív isko-
lák fejlesztése címmel meghirdetett TáMOP-
pályázaton csaknem 43 millió 200 ezer forintot 
nyertünk – beszélt a rendezvény megszervezésé-
nek előzményeiről Gáspár Attiláné, a Csontváry 
Kosztka Tivadar általános Iskola igazgatóhe-
lyettese. – A több részből álló pályázat egyik 
eleme az immár hagyományos családi nap meg-
szervezése volt. ez az apropója annak, hogy az 
iskolánk most őszköszöntő vigadalmat tart. Az 
első osztályos gyerekeket egy kis ünnepség ke-
retében csontvárys diákokká fogadjuk, és meg-
ajándékozzuk őket egy pólóval. 

ezen a napon nemcsak a gyerekek, hanem 
a felnőttek is színes programokon vehettek 
részt az udvaron és a tornateremben. Volt báb-
előadás, lufihajtogatás, arcfestés, csocsó- és 
fekvenyomó verseny, s a legügyesebbek megül-
hették a „rodeobikát” is.  A diákvállalkozók is 
kivették a részüket a programokból. Ők a saját 
készítésű portékáikat árusították, és csillámte-
toválást készítettek a türelmes gyerekeknek. A 
nap fénypontjaként a Quantum XXL tánccsapat 
színvonalas bemutatóval örvendeztette meg a 
lelkes közönséget.

Ê fe

„Hiszek a közösség erejében”
Mester László nem lép vissza a polgármesterjelöltségtől

Az elmúlt hetekben dr. mester lászló, aki 2010 előtt az mszP színeiben 16 éven át 
irányította a kerületet, és idén független jelöltként indul, több választói fórumot is 
tartott. ezek legfontosabb tapasztalatának azt tartja, hogy sokan a megmerevedett 
politikai oldalak között alternatívára vágynak. 

Megy a gőzös, megy a gőzös…
A Budapest–lajosmizse-vasútvonal átadásának 125. évfordulója alkalmából nosz-
talgia-különvonaton utazhattak az érdeklődők szeptember 28-án. 

Aki felszállt azon a vasárnap reggelen a nyugati 
pályaudvarról Lajosmizsére tartó gőzösre, nem 
egyszerű utazáson, hanem időutazáson vehetett 
részt. A vonat 125 évet röpítette vissza utasait az 
időben.  

A 424-es gőzmozdony vontatta, nosztalgia-
kocsikból álló különvonat a vasútvonal minden 
fontos állomásán megállt. A megállóhelyeken a 
települések ünnepséggel köszöntötték a külön-
vonatot, illetve annak utasait. 

A nosztalgiavonatot sokan várták Pestszent-
imre vasútállomáson is, hogy megünnepeljék 
a lajosmizsei vasútvonal átadásának 125. év-
fordulóját.  Miután Ughy Attila polgármester, 
Vólentné sárvári Piroska, a MáV pályavasút- 
üzemeltetési főigazgatója és Pándy Tamás, a dr. 
széky endre Pestszentimre Történeti Társaság 
elnöke, a program szervezője megkoszorúzta a 

Pestszentimre vasútállomás épületének falán el-
helyezett emléktáblát, a szenczi Molnár Albert 
Református általános Iskola diákjai műsort ad-
tak. 

ezt követően a gőzös füttyszóval „köszön-
te meg” a meleg fogadtatást, és folytatta útját 
Lajosmizse felé.

A nosztalgiavonatot helyi rendezvény vár-
ta az útba eső Felsőpakonyon, Ócsán, Inárcs-
Kakucson, Dabason, Hernádon, Örkényben, 
Táborfalván és a végállomás Lajosmizsén is. Az 
ünnepség után a gőzös elindult vissza, a nyugati 
pályaudvarra. 

A vasútvonal jubileumi ünnepségét a XVIII. 
kerületi önkormányzat, a lajosmizsei vonal tele-
püléseinek önkormányzatai, helyi vállalkozók és 
civil szervezetek támogatták. 

Ê fülep

− Abban, hogy vállaltam a polgármesterjelöltséget 
nagymértékben motivált annak a sok ismerős-
nek és ismeretlennek a felkérése és biztatása, 
akikkel együtt úgy gondoljuk: véget kell vetni 
az elmúlt időszak közéletet mérgező pártharca-
inak, politikai csatározásainak, az egyre jobban 
elharapódzó fásultságnak, hiszen „rendezni 
végre közös dolgainkat” csak összefogva lehet.

Fontosnak tartja, hogy az 1990 és 2010 kö-
zött az önkormányzati munkában olyan tapasz-
talatot szerzett, amely segíthet neki ennek az 
összefogásnak a megteremtésében.

nyolc éven keresztül voltam a kerület egyik 
országgyűlési képviselője, több országos érdek-
képviseleti szervezet elnöke és több helyi szer-
vezet tagja. 2010-től egy kerületi civilszervezet 
vezetőjeként veszek részt a közösség építésében. 
gyakran állítanak meg az emberek az utcán, pi-
acon, postán egy kis beszélgetésre. egybehang-
zó véleményük: változásra van szükség, elég a 
minden területen megnyilvánuló rendezetlen-
ségből! 

Élete legmeghatározóbb szakaszának tartja ezt 
a 20 esztendőt.

− nagyon sok eredményt sikerült elérnünk, szá-
mos fejlesztés történt. nincs olyan szeglete a kerü-
letnek, melyet ne ismernék, nincs olyan sikere vagy 
gondja, melyről ne tudnék. Úgy vélem, az önkor-
mányzati választásnak elsősorban személyekről, 
nem pártokról kell szólnia: legfontosabb, kit tarta-
nak alkalmasnak az emberek közvetlen környeze-
tükben és szűkebb pátriájukban a kerület képvise-
letére. Hiszek a közösség erejében, és biztos vagyok 
benne, hogy a kerületben lakók nyugalmat, bizton-
ságot, békés és közös alkotómunkát szeretnének. 

Az MsZP-ből augusztusban kilépett politikus 
elképzelhetetlennek tartja, hogy visszalépjen.

− Megtisztelő az a sok szeretet, amit az elmúlt 
időszakban az emberektől kaptam, ezért éreztem 
úgy, hogy el kell indulnom, és éppen miattuk nem 
tehetem azt meg, hogy visszalépek. ez egyébként 
meg sem fordult a fejemben, nem szoktam megfu-
tamodni. 

Ê városkép

a kerületi rendezvényeken sokan köszöntötték mester lászlót 
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ezen a szombaton a XVIII. kerületi önkormány-
zat háromféle programot kínált az érdeklődőknek 
Pestszentimrén. A gyerekeket a szent Mihály-
naphoz kapcsolódóan a sportkastélyban ingyenes 
megajátszóház, 3D mozi, kézműves foglalkozás, 
bohócműsor, arcfestés várta. A sportlétesítmény 
melletti szabad területen – most első alkalommal 
– a hungarikumok napját tartották, amelyre hiva-
talos volt Pestszentlőrinc-Pestszentimre lengyel 
testvérvárosának, Dąbrowa Tarnowskának a dele-
gációja, valamint a szent Imre herceg nevét viselő 
Kárpát-medencei települések küldöttségei. 

a HUngarIKUmoKaT 
megIsmernI
A programot Guba Zoltán, a Földművelésügyi 
Minisztérium hungarikumokért felelős főosztály-
vezetője nyitotta meg. 

– A hungarikumokról sokaknak a pálinka, a 
tokaji bor, a csabai kolbász, a karcagi pörkölt jut az 
eszébe, pedig többek között a kulturális örökség, 
a természeti környezet, az egészség és életmód, 
a sport kategóriájában is lehet hungarikumokról 
beszélni – magyarázta a főosztályvezető.

Ughy Attila polgármester kiemelte: a rendez-
vény legfontosabb célja, hogy megismerjük a saját 

értékeinket.  
A célunk az, hogy minél több ember fogadja el, 

hogy nem feltétlenül a multik által gyártott ter-
mékeket kell megvásárolni, hanem a hazaiakat. A 
XVIII. kerületnek azon a részén, amelyik egy vi-
déki kisváros hangulatát idézi, jobban elfogadják 
és megértik az emberek annak fontosságát, hogy 
visszanyúljunk a gyökereinkhez, a hagyománya-
inkhoz.

A hungarikumok napjához kapcsolódott a 
Kárpát-medencében található szentimre nevű 
települések találkozója is. ezek a települé-
sek 2007-től – szent Imre herceg születésének 
1000. évfordulója óta – évente többször talál-
koznak egymással. A határon túlról erdély-
ből a Hargita megyei Csíkszentimre, a Bihar 
megyei Hegyközszentimre, a Maros megyei 
görgényszentimre és nyárádszentimre, Ma-
gyarországról a Heves megyei Mátraszentimre, 
a Bács-Kiskun megyei soltszentimre, a Jász-
nagykun-szolnok megyei Tiszaszentimre telepü-
lés képviselői vettek részt a pestszentimrei össze-
jövetelen.

szenT Imre nyomÁban 
Ughy Attila a távollétükben köszöntötte Mihály 
Margitot és Lezsák sándort, akik összefogják a 

szentimre nevű településeket, és szervezik a talál-
kozóikat.

A polgármester beszédét követően a vendé-
gek közül többen köszöntőt mondtak, a meg-
nyitó után pedig a gyerekeké volt a főszerep. 
A kerületi önkormányzat rajzversenyt hirdetett 
a hungarikumok témájában a helyi általános is-
kolák 3. és 4. osztályos tanulóinak. A tíz legjobb 
alkotás készítőjének Ughy Attila nyújtotta át a 
díjakat, a nyolc különdíjat pedig Diráné Huszár 
Gertrúd, az önkormányzat Idősekért-Fiatalokért 
Közalapítvány kuratóriumának titkára nyújtotta 
át a rendezvényen. 

A színpadon egész nap színes volt a műsorkí-
nálat. Délután négy óráig a hungarikumok napja, 
azt követően a szent Mihály-nap jegyében zajlot-
tak a programok. 

De nemcsak a színpad tartogatott érdekességet, 
hanem a számos sátor is.

Az érdeklődők kommunikációs kiadványokon 
keresztül fedezhették fel a világörökségi helyszí-
nek közül Hollókő-ófalut és a környezetét, a to-
kaji borvidéket, az Aggteleki-karszt és a szlovák-
karszt barlangjait.

Megtekinthették a hungarikumnak számító 
különféle termékeket, megkóstolhatták többek 

között a karcagi birkapörköltet, a szatmárcsekei 
málékásás töltött káposztát, a kötött tésztás le-
vest, a csabai kolbászt, a szürkemarha húsából 
és a mangalicából készült füstölt termékeket, a 
mézeskalácsot, az akácmézet és a panyolai szilva-
lekvárt… Akinek kedve volt hozzá, „leöblíthette” 
a torkát egy kis panyolai vagy Bolyhos-pálinká-
val, megkóstolhatta a tokaji térség borait, s kicsit 
nosztalgiázva szikvizet és fröccsöt is ihatott.

LaKodaLmas és opereTT
A színpadon pedig a szintén hungarikummá 
nyilvánított táncházi módszert és a nagyecsedi 
lakodalmast csodálhatták az érdeklődők. Az 
Operett Akadémia növendékei népszerű dal-
betéteket énekeltek, hiszen az operett szintén 
hungarikum. Fellépett a Polonez táncegyüttes, 
a Dohnányi ernő Zeneiskola, a Tébláb Alapfo-
kú Művészeti Iskola növendékei, a Kolibri Tánc-
együttes, valamint a Pestszentimrei Közösségi 
Ház gyermeknéptánccsoportja is. 

A programok este koncertekkel zárultak, töb-
bek között fellépett Charlie, a groovehouse és a 
Jóbarátok Band. Az összetartozás szimbóluma-
ként pedig  fellobbant a szent Mihály-napi tűz. 

Ê fülep  erzsébet
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�Hamisítatlan 
kézműves 
termékek és a 

régi vásárokat idéző 
hangulat fogadta 
azokat, akik kilátogat-
tak a bókay-kertbe, 
a vasárnapi vásári 
vigadalomra.

KeréKgyártó györgy  

– negyedik éve rendezzük meg 
a Vasárnapi Vásári Vigadalmat. 
A célunk az első pillanattól az, 
hogy a legjobb minőségű hazai 
kézműves termékek jussanak el 
a XVIII. kerületi vásárlókhoz. 
Idén már két kamara, a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint a nemzeti Ipar-
kamara is segített abban, hogy 
megtaláljuk a szakmailag hiteles 
őstermelőket és kézműveseket 
– mondta Pethő Ágota, a viga-
dalmat rendező Zöld sorompó 
egyesület elnöke az október 5-ei 
esemény megnyitóján. 

KIncseK 
ITTHonróL
Az érdeklődés jól mutatta, hogy 
a Vasárnapi Vásári Vigadalom 
ma már megszokott és kedvelt 
rendezvénye a XVIII. kerület-
nek. A reggel nekieredő eső sem 
riasztotta el a látogatókat, mire 
délelőtt kisütött a nap, megtelt 
a színpad előtti tér, és a standok 
előtt is sűrűn váltották egymást 
a vásárlók.

− A televízióban vagy a pos-
taládánkba dobott szórólapokon 
többnyire multinacionális lán-
cok hirdetéseivel találkozunk. 
ezekben az ár a vásárlásra ösz-
tönző legfőbb érv. Azt gondo-
lom, hogy vannak más szem-
pontok is, amelyeket érdemes 
figyelembe venni, amikor vá-
sárolunk. A hazai termék nem-
csak azért jó, mert nekünk, a mi 
ízlésünk szerint készült, hanem 
azért is, mert tudjuk, hogy mö-
götte munkahelyteremtő vál-
lalkozások vannak. nagy öröm 
számomra, hogy van alkalom 
megmutatni önöknek azokat 
a kincseket, amelyek innen, 
Magyarországról származnak 
– hangsúlyozta Ughy Attila pol-
gármester a köszöntőjében.

A Vasárnapi Vásári Vigada-
lomhoz kapcsolódóan két fontos 
program zajlott még a Bókay-

kertben ezen a vasárnapon. A 
tavasszal megnyitott kalandpark 
üzemeltetői ekkor mutatták be a 
park második ütemben kiala-
kított új részét. ezzel a főváros 
egyik legérdekesebb, legizgal-
masabb ilyen létesítménye szü-
letett meg.

a KerüLeT és 
a nyUgdÍjasoK
A vigadalomhoz igazított má-
sik program a XVIII. kerületi 
nyugdíjas Érdekvédelmi egye-
sület, a nyÉVe nyugdíjasok 
világnapja alkalmából rendezett 
ünnepi gyűlése volt. Az esemé-
nyen a civil szervezet vezetősége 
oklevéllel köszöntötte azokat, 
akik már 15–20 éve tagok.

– egy város vagy egy kerület 
akkor tud igazán jól gondoskod-
ni az ott élő szépkorúakról, ha 
folyamatosan odafigyel rájuk. 
Mi ennek jegyében indítottuk el 
a nyugdíjas Akadémiát, amely 
szívügye a kerület vezetőségé-
nek, és nemcsak azért fontos, 
mert tudást ad, hanem mert kö-
zösségeket is teremt. Mindezek 
mellett arra is törekszünk, hogy 
húsvét és karácsony idején anya-
gilag is hozzá tudjunk járulni 
az önök ünnepének kellemessé 
tételéhez, nem beszélve arról, 
hogy számos alkalommal szer-
vezünk szűrőprogramokat az 
egészség megőrzésére. Örömmel 
jelenthetem ki, hogy a kerület és 
a nyugdíjas szervezet kapcsolata 
jó, és mi azon leszünk, hogy ez 
így is maradjon – köszöntötte a 
gyűlésre érkezett tagokat Ughy 
Attila polgármester.

minden, 
ami hazai
A régi vásárokat idéző hangulat a Bókay-kertben

HáROM AZ egyBen 
TALáLKOZÓ  
Együtt ünnepeltek a Szent Imre nevét viselő települések 

többféle programon vehettek részt Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakosai, a lengyel 
testvérváros és a „szentimre” nevű települések küldöttségei szeptember 27-én a 
Pestszentimrei sportkastély körül. 
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Ötletből nem 
volt hiány
egész napos művészeti fesztivált szer-
vezett szeptember 27-én a Fehéren 
Feketén galéria. A szabadtéri tárlaton 
valódi utcabáli hangulat volt.

Ötödik alkalommal rendezték meg a pestszent-
lőrinci kerítéskiállítást, mert ahogy a kiállítás 
ötletgazdája, Nádasdi Mihály szobrászművész, a 
Fehéren Feketén galéria tulajdonosa vallja – a 
kerítések nem csak elválasztanak, hanem össze 
is kötnek minket. A rendezvényen idén is csa-
ládias hangulat és rengeteg kulturális program 
várta az alkotótársakat és minden művészet 
iránt érdeklődőt. A vendégeket Szarvas Attila 
önkormányzati képviselő köszöntötte.

Az idei kiállítás témája, címadója az ötödik 
évforduló alkalmából maga az öt-let volt. erre a 
frappáns szójátékra építve a kiállítók formabon-
tó alkotásokkal érkeztek az eseményre, ame-
lyet Sintija Paura, a lett nagykövetség titkára is 
megtisztelt a jelenlétével. Bár hazánkban keve-
set hallani a lett kulturáról, idén –  a svédor-
szági Umeå mellett –  Lettország fővárosa, Riga 
kapta meg az európa kulturális fővárosa címet. 
ennek apropóján Katona Lucia angolnyelv-ta-
nár öt lett művészt mutatott be előadásában.

A program keretében egész nap voltak kéz-
műves foglalkozások, az előrelátók akár egy-
két kerámia karácsonyfadíszt is készíthettek. A 
bográcsban pörkölt és paprikás krumpli készült, 
amit Jimi Taylor dszesszkoncertje tett még ízle-
tesebbé. ebéd után Lázár Ádám író ázsiai ké-
pes úti beszámolója következett, megannyi ka-
landos történettel. Az este népzenés utcabállal 
zárult, ahol a jó hangulatot a Tébláb táncosai 
garantálták. 

Ê csernai

sportos 
születésnap 
A vajk-sziget általános iskola fenn-
állásának 30. évfordulója alkalmából 
15 órás sportnapot tartottak október 
3-án.  

A Vajk-sziget iskola fennállásának a kere-
kebb évfordulóin hagyományosan „marato-
ni” sportnapot rendez. Ahány éves születés-
napját ünnepeli az iskola, annyi órán át tart 
az intézményben a sportrendezvény. nem is 
okozott a dolog fejtörést addig, amíg az isko-
la 30 éves nem lett, mert a diákok ennyi időn 
át már nem tudtak volna folyamatosan spor-
tolni. ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy 
most ősszel és jövő tavasszal is egy-egy 15 órás 
sportnapot tartanak, így lesz meg a 30 óra. 
– A rendezvény 2014 méteres futással kezdődött 
– mondta Mári Sándor, a Vajk-sziget iskola pe-
dagógusa. – Délelőtt látványos bemutatót tar-
tott Klampár Tibor asztalitenisz-világbajnok az 
iskola volt diákjával, Metz Zoltán nB I-es ping-
pongozóval. Horváth gábor kétszeres olimpiai, 
háromszoros világbajnok kajakozó közbejött 
akadályok miatt lemondta a találkozót, azon-
ban ígéretet tett arra, hogy a tavaszi sportnapon 
biztos, hogy itt lesz.

Délután az iskolában harminc állomáson kü-
lönféle játékokat, illetve sportágakat próbálhat-
tak ki a diákok, este pedig a tornateremben és a 
műfüves pályán a labdajátékoké volt a főszerep.  
– A sportnapban az a legfontosabb, hogy 
hosszú ideig kötetlenül együtt lehetünk a je-
lenlegi és a volt diákokkal, a szülőkkel – tet-
te hozzá a pedagógus. – Azt szoktuk, mon-
dani, hogy nem sportiskola, hanem sportos 
iskola a miénk. Az intézményben nincs ki-
emelt sportág, hanem rendszeresen több-
félét is kipróbálhatnak a diákok. A lényeg, 
hanem az, hogy minél többet mozogjanak.  
A sportnap fáklyás futással és (kölyök)pezsgő-
zéssel zárult. Tavasszal ismét megrendezik a 15 
órás sportprogramot.

Ê fe

szorosabb 
összetartozás
méltó helyre került Artaszesz király 
mellszobra.  Az örmény emlékparkban 
szeptember 22-én avatták fel a távoli 
örményországból ideszállított szobrot. 

A XVIII. kerületi Örmény nemzetiségi Ön-
kormányzat 1998-ban alakult meg, és azóta is 
fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy az itt élő 
örményekben méltó megemlékezésekkel ébren 
tartsa a haza szeretetét, a magyarsággal pedig 
megismertesse a sokszínű örmény kultúrát. 
Nazarján Hamlet, a kerületi nemzetiségi ön-
kormányzat elnöke mindig is elsődleges fel-
adatának tekintette, hogy kutassa és ápolja az 
örmény hagyományokat és azokat minél több 
emberrel ismertesse és szerettesse meg.

Közreműködésének köszönhetően kerüle-
tünk immár tíz éve ápol egyedülálló testvérvá-
rosi kapcsolatokat szülővárosával, Artasattal. 
nazarján Hamletnek nagy része volt abban, 
hogy Jerevánban emlékművet állítottak az ör-
mény földön elhunyt magyar hadifoglyoknak, 
az Uzsok téren, az Artasat-emlékparkban pedig 
a második világháborúban elesett örmény ka-
tonáknak. erre emeli tekintetét az újonnan fel-
avatott mellszobor, amely az örmény történelem 
egyik legnagyobb királyának, Artaszesznek állít 
emléket.

Az egy méter magas, csaknem 630 kilo-
grammos szobor Vanush safrayan örmény kő-
faragó művész alkotása, míg a talapzatul szol-
gáló kőtömb szilágyi Mihály kőfaragő művész 
munkája. A szoboravatón Császár Bíró Lilla, a 
Kondor Béla Közösségi Ház vezetője köszön-
tötte a vendégeket, s a szobrot Ughy Attila pol-
gármester és nazarján Hamlet avatta fel.

Ê csernai

A zene 
mindenkié
A zene világnapja alkalmából a 
dohnányi ernő Alapfokú művészeti 
iskola művésztanárai adtak hangver-
senyt október 1-jén a városháza dísz-
termében. 

Az ingyenes koncerten a zenepedagógus-
ok muzsikálnak a diákoknak és szüleiknek, 
illetve mindenkinek, aki kedveli a zenét.  
– ennek a zenei eseménynek pedagógiai jelen-
tősége is van, hiszen a színpadon kiemelkedő 
produkciót nyújtó művésztanárok követendő 
példát mutatnak a tanítványoknak – mondta 
Bán Réka, a Dohnányi ernő Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatója. 

Az intézmény igazgatója elmondta, hogy 
igyekeznek minden fellépési lehetőséget meg-
ragadni, úgy a kerületben, mint azon kívül is.  
Közel ezer növendékük van és nyolcvan zene-
pedagógusuk. Így majdnem minden hétvégén 
van fellépésük valahol. 

– nagyon sokan megfogalmazták már előt-
tem, hogy a zene és a Kodály-módszer milyen 
nagymértékben segíti az összes tantárgy tanu-
lását kisgyermekkortól a felnőttkorig – mondta 
Bán Réka. – számos tanulmány készült már ar-
ról, hogy aki a zenében jól teljesít, az a tanulás-
ban és az élet más területén is megállja a helyét. 

A zeneiskola igazgatójaként mindenképpen 
szeretnék, több vendégpedagógust meghívni az 
intézménybe kurzust tartani, szakmai irányt 
mutatni. ez nem okoz gondot, mert nagyon 
felkészült a művésztanáraink vannak, akik 
nyitottnak a pedagógiában, zenepedagógiában 
egyaránt. 

Az utóbbi években a zenei rendezvényeink 
látogatottsága kicsit alulmúlta a korábbiakat, 
ezért a közönség zene iránti érdeklődését sze-
retnénk ismét visszahozni. 

Ê fülep erzsébet

Minden a helyére kerül
áldási ünnepség keretében adták át a szemeretelepi közösségnek a megújult don 
Bosco házat.

szegeden járt a nyugdíjasklub
szeged városának nevezetességeivel ismerkedtek szeptemberben a Xviii. kerületi 
nyugdíjas érdekvédelmi egyesület rózsa nyugdíjasklubjának tagjai. A kirándulás 
megszervezésében nagy segítséget jelentett a kerületi önkormányzat pályázatán 
elnyert 80 ezer forint. 

A nyugdíjasklub 53 fős csapata szeptember 8-án 
kellemes kirándulóidőben indult útnak. Az 
országjárók szegeden megnézték többek között a 
sissi királyné által ültetett fákat, a hangulatos fel-
sővárosi palotákat, az egyetemet és számos híres 
ember szobrát is. eljutottak a „sóhivatalhoz” is, 
amely a maga idejében nagyon is fontos szerepet 
játszott, hiszen a sónak régen nagyobb értéke volt 
a nemesfémeknél. 

„A nóta szerint nincs szegeden boszorkány, 
de boszorkányper bizony volt. A hídon áthalad-
va borzongva vetettünk pillantást a szigetre, ahol 
sok-sok perbe fogott embert égettek el máglyán 
– fogalmaz a túráról készített élménybeszámoló-
jában az egyik klubtag, Katona Ágnes. – Miután 
megcsodáltuk a kecses víztornyot, áthaladtunk a 
Horthy Miklós bevonulásának emlékére állított 
diadalkapu alatt, melynek felirata: A haladás di-
cső múltból diadalmas jövőbe vezet.” 

A kirándulók megtekintették a híres Pick sza-

lámi és szegedi Paprika Múzeumot, ahol kóstoló-
ra is vendégül látták őket. A csodás üvegablaka-
iról híres zsinagóga és a Reök-palota aranyozott 
tulipánjai után a dóm következett a látnivalók 
sorában.  A nyugdíjasklub tagjai megemlékeztek 
az 1879-es árvízről is, amely szinte kettévágta a 
város történelmét. Az árvízben számos ház ösz-
szedőlt, és 60 ezer ember vált hajléktalanná. 

A következő úti cél a füvészkert volt, majd ha-
zafelé a csoport megállt a dorozsmai szélmalom-
nál, amely, mint kiderült, ha beindítanák, még 
ma is működőképes lenne. 

A nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az évek-
nek” Országos szövetsége idén ünnepli fennál-
lásának 25. évfordulóját. ebből az alkalomból a 
szeptember 4-i emlékülésen díszoklevelet vehe-
tett át Dudás Istvánné, Rózsika, aki 1987-es meg-
alakulásától kezdve 25 éven át vezette a Rózsa 
nyugdíjasklubot. 

Ê Pa

A szemeretelepieket szolgálta már évtizedek-
kel ezelőtt is a Bajcsy-Zsilinszky úton álló Don 
Bosco Ház, amelyet a negyvenes évek közepén 
a szalézi rend épített, és amelyet nem sokkal ké-
sőbb, 1949 után államosítottak, hogy aztán csak 
hosszú és cirkalmas úton tudjon visszakerülni a 
rend tulajdonába. Az épületre már nagyon ráfért 
a felújítás. Az emberi erőforrások Minisztériuma 
(eMMI), az esztergom–Budapesti Főegyházme-
gye, Pestszenlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata és a hívek adományainak köszönhetően az 
elmúlt hetekben megújult az épületgépészet, az 
elektromos hálózat, a nyílászárók, és új bútorok 
is kerültek a házba.

A felújított közösségi házat október 5-én ál-
dási ünnepség keretében adták át a nagytermet 
zsúfolásig megtöltő helyi közösségnek. Az esemé-
nyen Ughy Attila polgármester mellett részt vett 
Csomó Tamás alpogármester, Kucsák László al-
polgármester, országgyűlési képviselő, Zacharias 
István, a kerület legújabb testvérvárosa, a felvidé-
ki szepsi polgármestere, aki a Vasárnapi Vásári 
Vigadalomra érkező küldöttség vezetőjeként lá-
togatott el a ceremóniára is, és Hegyi László, az 

eMMI helyettes államtitkára, aki köszöntőjében 
hangsúlyozta: egy ilyen helyreállításban nagyon 
fontos az állam segítsége, de az összefogó közös-
ség erejét semmi nem pótolhatja. 

− sokszor hallottam már, sőt egyszer egy pa-
nelház oldalára felfújva is olvastam a gondolatot: 
a nagyváros olyan hely, ahol az emberek együtt 
magányosak. Talán igaz is a mondás, talán a vá-
rosban tényleg hajlamosabbak vagyunk elszigete-
lődni egymástól. De mint látható, a szemeretelepi 
szent István Plébánia közössége rég felismerte, 
hogy ez ellen tenni kell. Felismerték, hogy kell 
egy olyan hely, és kellenek olyan alkalmak, ahol 
és amikor a kapcsolatok létrejöhetnek, megerő-
södhetnek. A most lezárult projekt azt szolgálja, 
hogy megfelelő minőségű hely álljon rendelkezés-
re ehhez – mondta Ughy Attila a köszöntőjében. 

Tanulságos gondolat volt az is, amit Zacharias 
István az ünnepséget követően fűzött az esemé-
nyekhez:

– Úgy tűnik, itt már megvalósult az, amit mi a 
Felvidéken hiszünk: hogy előbb-utóbb minden a 
helyére kerül – mondta. 

Ê K. gy.
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�Ha lehet így 
fogalmazni, minta- 
és példaszerűen 

lebonyolított hálaadó 
istentiszteletet tartottak 
az elmúlt hét péntekén 
a Kossuth téri sztehlo 
gábor evangélikus 
gimnáziumban. a 
diákok, a tanárok, a 
meghívott vendégek a 
nyár folyamán újjáépí-
tett iskoláért nyilvání-
tottak hálát, a köszönet 
pedig azokat illette – 
elsősorban a támoga-
tókat és az építőket –, 
akik elősegítették, hogy 
egy jól ismert, mégis 
vadonatúj épületben 
folytathassák a tanu-
lást, az oktatást.

 
Hogy sokan lesznek, az már jó 
fél órával az ünnepség kezdete 
előtt nyilvánvaló volt, ugyan-
is már akkor megtelt az iskola 
tágas udvara. sorra érkeztek a 
vendégek, akiket megszólaltat-
va nem volt nehéz dolga e sorok 
írójának. Ha mindenkitől csak 
néhány mondatot idéz, jószeré-
vel el is készült a cikke.

Akkor hát idézzünk…

KöszöneT 
mIndenérT
A „ház asszonya” a vendéglá-
tó, a gimnázium igazgatója, dr. 
Kalina Katalin nem is járt, ami-
kor a vendégeket fogadta, hanem 
szinte repült, oly boldog volt.

– Megvalósult az álmunk! 
Igaz, nemcsak álmodni kellett 
érte, hanem nagyon sokat ten-
ni is. Összefogtunk, mindenki 
akarta, így aztán, legyőzve a ne-
hézségeket és megköszönve a tá-
mogatást, ünnepelhetjük, hogy 
ilyen körülmények között tanít-
hatjuk a diákjainkat.

Édes Csaba, a Thermo Épgép 

szolgáltató Kft. operatív vezetője 
büszke lehetett a cég munkájára.

– nem unatkoztak a nyáron 

az embereink, de végül minden 
vállalásunkat teljesítettük, min-
dennel elkészültünk. Ahogy 

elnéztem a diákokat, nekik is 
tetszik, s ez a leglényegesebb. 
Végső soron nekik csináltuk, 

használják tehát egészséggel.
Győri Gábor esperes, a 

gimnázium szomszédságá-

ban álló templom lelkésze az 
előző héten a nyitott temp-
lomok napját szervezte, most 
pedig itt örülhetett a híveivel. 

– ezért mindenkit köszö-
net illet. Az építőket, a segí-
tőkész diákjainkat, a támo-
gatóinkat és a ránk figyelő, a 
gondunkat viselő, mellettünk 
álló Jóistent.

a LegőszInTébb 
szavaK
A valóban tökéletesen megren-
dezett hálaadó után – a bál előtt 
– a tanárok és diákok két fát ül-
tettek az iskola főbejáratánál.

ez előtt azonban Ughy Attila 
polgármester, az akkor még nem 
sztehlo, hanem steinmetz nevet 
viselő iskola egykori tanulója 
tartott ünnepi beszédet. A pol-
gármester célja, hogy emlékez-
zen a régi iskolájára, a maiakat 
pedig a sztehlo szeretetére buz-
dítsa.

Jó helyre 
ment A Pénz
A sztehlo gim-
názium külső és 
belső átalakítása, 
felújítása össze-
sen mintegy 300 
millióba került. de 
erre mondják: jó 
helyre hullottak a 
forintok. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

hálaadás, köszönet 
az „új” iskoláért
Szívből jött a szó, lélekből az imádság a Sztehlo gimnáziumban

 A Pestszentlőrinci evangélikus gyü-
lekezet kezdeményezésére rendezték 
meg szeptember 20-án a Kossuth téren 
a nyitott templomok napját, amelyre 
már most, az első alkalommal is sokan 
voltak kíváncsiak, előadásokat hallgat-
va a templom történetéről és annak két 
évszázadnál is idősebb harangjáról.

 
Az a szombat délután is olyan volt a Kossuth 
téren, mint bármelyik más. nyugalmat árasztó 
csend, árnyas fák, sétálgató emberek. ám, hogy 
mégis különbözzön ez a nap a többitől, arról a 
kerületi evangélikusok gondoskodtak, mert e nap 
délutánján mozgalmassá tették az otthonukat. 

– nem tudhatjuk, mennyien szeretnének 
közelebbről is „belelátni” a templomunk törté-
netébe, múltjába. Hisszük azonban, hogy meg 
tudjuk szólítani a kerületieket, s nemcsak az 
evangélikusokat, de más felekezetek híveit is 
– mondta Győri Gábor esperes, a Kossuth téri 
templom lelkésze. 

előtte azonban röviden tájékoztatta lapunkat 
nem kevés érdekességről.

– szinte hihetetlen, de Pest szent lő rin cet 
Zenth-Lewryncz alak ban már 1424-ben, vagyis 
közel hatszáz évvel ezelőtt megem lí tették a kró-
ni kák. A pest szent lő rin ci evangé li kus ság 1922-
ben Kis pest fi ók egy há zá vá, majd 1927-ben 

so roksárpéteri vel, vagyis a mai Pest szent-
im ré vel együtt misszi ói egy ház zá szer ve ző dött. 
1929-ben ön ál ló anya egy ház lett. A gyü le ke zet 
so koray Ká roly 

lel kész ve ze té sé vel temp lom épí té sé re szán ta 
el ma gát. Az épít ke zés 1932 

jú li usában kez dő dött, s az épü le tet még az 

év  de cem berében fel szen tel te Raffay sándor 
püspök. Mint minden felekezet, a miénk is 
megsínylette a szo ci a liz mus év ti ze de i t. Aztán a 
nyolc va nas években Ha va si Kál mán mun kál ko-
dá sa nyo mán is mét meg élén kült a kö zös sé gi élet. 
A rendszerváltozást követően, 1993-ban föl épült 
az új pa ró kia és gyü le ke ze ti te rem, ahol 16 éve 
kezdtem meg a szolgálatot, az egy házközség ne-
gye dik lel ké szeként – vezetett be a templom tör-
ténetébe az esperes.

Az épü let 75 éves ju bi le u mát ün nep lő kö zös-
ség 2007-ben „Élő kö vek temp lo ma” névre ke-
resz tel te el a lel ki ott ho nát.

– Az zal a vággyal, hogy ne csak kö vek ből, 
ha nem hit ükben el kö te le zett em be rek ből is le-
gyen ez a temp lom.

eközben már sokan gyűltek össze a falak kö-
zött, s hallgatták meg a harangozót, Bajkó Fe-
rencet, aki azt is elmondta, hogy gyerekkorában 
lett a harangok „szerelmese”, amikor Kispesten 
az édesanyjával hallgatta a harangszót. Akkor 
még csak annyit tudott a harangokról, hogy 
szép a hangjuk, most már azonban…

A Kossuth tériről például azt is, hogy Üveg-
hutáról származik, ott öntötték 1791-ben, majd 
a svábok kitelepítése után a szomszédos Apáti 
község hívei mentették meg, s adományozták 
2013-ban a Kossuth téri evangélikusoknak.

– Az idén immár 223 éves, és ha minden jól 
megy, áll előtte még akár ugyanennyi – mondta 
Bajkó Ferenc, aki úgy beszélt az ötven kiló sú-
lyú, „D-hangú” harangról, mint egy élőlényről.

nincs mit csodálkozni ezen, hiszen ha valaki 
rápillant, a harang bemutatkozik.

ez a mondat áll rajta: „Johann Fischer öntött 
engem Pécsen, 1791-ben.”

a hálaadó istentisztelet előtt ünnepi műsorral köszönték meg a diákok a felújítást

A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

TeMPLOMOK nAPJA ételosztás
simogatóan langyos még az idő, 
de napról napra közelebb kerü-
lünk az őszi–téli hidegekhez, a 
hajléktalanok első számú „ellen-
ségéhez”, a fagyos éjszakákhoz 
és hajnalokhoz. erre tekintettel 
nem tétlenkednek a közelmúlt-
ban kerületi kitüntetéssel elis-
mert Pestszentimrei Katolikus 
Karitász tagjai.

A vezetőjük, Kovács István 
elmondta, hogy októbertől is-
mét rendszeres lesz a szombati 
vendéglátás. Az első ételosztás 
október 11-én, szombaton lesz, 
a megszokott helyszínen, a szent 
Imre-plébániatemplom kertjé-
ben. A rászorulókon, a hajlékta-
lanokon túl nyitott szívvel vár-
ják a nyugdíjasokat is, de arra 
kérik a vendégeket, hogy csak 
déli 12 órára, az ételosztás kez-
detére menjenek oda. 

ötven év
 

Az idén is fellépett az esztergomi bazilikában a 
Balassa Bálint és a szent margit kórus, amelynek 
karnagya, reményi Károly egy év híján ötven esz-
tendeje teszi meg hetente kétszer oda-vissza az 
esztergom–Pestszentlőrinc utat, hogy vezényelje a 
két kiváló vegyes kórust. A legutóbbi esztergomi fel-
lépésük kapcsán is kérdeztük a 73 éves karnagyot.

 Jövőre már pontosan fél évszázada lesz annak, hogy Reményi 
Károly gyűri a kilométereket, hóban, sárban, fagyban…

„számomra azért nincs ebben különös, mert már régóta hoz-
zátartozik az életemhez. A hosszú idő alatt a Jóisten is velem volt, 
mert mindössze két kisebb karambolom volt…”

 A már nyugdíjas esztergomi zenetanár élete valóban a kóru-
sok körül forog.

 „A csütörtöki próba után vasárnap a szentmisén énekelünk, 
utána pedig, ha már ott vagyunk, próbálunk is. sokan mondják, 
hogy ez rengeteg, amire az a válaszom, hogy annak, aki szereti a 
zenét, szereti az embereket, nem sok. És minden alkalom nyújt 
valami újat.”

esztergomban minden év augusztusában megrendezik a 
Liszt-napokat, amelynek keretében a műveivel is megemlékeznek 
a zene egyik zsenijéről. 

„Immár hatodik alkalommal voltunk vendégei a Liszt-hétnek. 
Az idén az esztergomi misét és a Koronázási misét énekeltük, s 
mondani sem kell, mekkora megtiszteltetés volt ez az esztergo-
mot és Pestszentlőrincet képviselő harminc kórustagnak.”

Azt hinné az ember, hogy az esztergomi bazilika nemcsak az 
ország legnagyobb temploma, hanem az akusztikája is különle-
ges. Tévedés…

„Mivel eben a nagy térben szinte minden márvány, ráadásul 
hatalmas a kupola, nem egységesen jönnek vissza a hangok, ke-
verednek, így nem mondhatom, hogy ez a legjobb akusztikájú 
templomunk. ettől függetlenül örök élmény ott énekelni, ott ve-
zényelni.”
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rózsA mŰvelődési ház

városház utca 1–3.

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Október 17. 17 óra: Kiállí-
tás-megnyitó – Pápai Dezső 
festményei
Október 18. 16 óra: Magyar 
táncház és kézműves foglalkozás 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 
Ft.
Október 18. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Október 19. 15 óra: Meseau-
tó – a Körúti Színház előadása. 
Belépőjegy: 2200 Ft, nyugdíja-
soknak, diákoknak: 1500 Ft.
Október 25. 15 óra: Számít6sz 
rám. A belépés díjtalan.
Bolnoszky Márta amatőr alkotó 
gyöngyből készült ékszereinek és 
kézimunkáinak kiállítása október 
22-ig tekinthető meg.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna) és New 
Dance World – modern táncok 
iskolája a Rózsában. A részletek-
ről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva) az itt 
található Ticket Expressz-jegyiro-
dában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejö-
vetelekre előzetes egyeztetés 
alapján. 

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Október 10. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló NB I-es férfi 
kézilabda bajnoki mérkőzés
Október 12. 14.30: Cartoon 
Heroes–Dunaújváros férfi 
floorball bajnoki mérkőzés
Október 18. 15 óra: V. Nemzet-
közi Táncos Fesztivál
Október 19. 10 óra: PLER-
Budapest II–Pilisvörösvár NB 
II-es férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés
Október 19. 13.30: Cartoon 
Heroes–Phoenix Fireball SE női 
floorball bajnoki mérkőzés

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Október 10–12.: 
Tékvandóverseny
Október 18.: Karateverseny a 
Bushido SE szervezésében
Október 19.: az Omega Pünkösdi 
Gyülekezet istentisztelete
Október 25–26.: Rock and roll-
verseny

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Október 13–19. között Országos 
Könyvtári Napok rendezvényso-
rozat!
Október 13. 17 óra: Előadás az 
egészséges életmódról. Előadó: 
Tóth Gábor okleveles élelmiszer-
ipari mérnök és táplálkozásku-
tató.
Október 14. 15 óra: Író-olvasó 
találkozó. Meghívott vendég: 
Varró Dániel.
Október 15. 17 óra: 
KézműveSzerda
Október 16. 17 óra: A változó 
agy – Sonnleitner Károly élet-
mód-tanácsadó előadása
Október 17. 14 óra: Versjáték 
– játékos helytörténeti foglal-
kozás. Vezeti: Rozgonyi Sarolta 
múzeumpedagógus.
Október 19. 10 óra: Könyves 
Vasárnap. A program keretében 
11 órakor kihirdetjük a Mondd, 
szereted a háziállatokat? című 
irodalmi pályázat eredményét, 
és kiosztjuk a Könyvtár Barátja 
díjat. 11.30-kor: Máté Angi: Volt 
egyszer egy... – az Aranyszamár 

Bábszínház és a Kabóca 
Bábszínház közös előadása. A 
program 14 óráig tart.
Október 21. 10 óra: A Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Klösz György Budapestről készí-
tett fotográfiái tekinthetők meg.
Internethasználói foglalkozás 
16 órában, délelőttönként 9–13 
óráig. 1. csoport (kezdő): október 
13., 20., 27., november 3.; 2. 
csoport (kezdő): október 15., 
22., 29., november 5. Jelentke-
zés személyesen és a részvételi 
díj egyidejű befizetésével lehet-
séges. 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
Október 13. 15 óra: az Orszá-
gos Könyvtári Napok keretében 
beszélgetés Márai Sándorról
Október 15. 17 óra: Kézműves 
foglalkozás
Október 17.: Három az egyben – 
dvd-akció
Október 20. 16 óra: Társas hétfő

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Október 10. 17 óra: Kézműves 
foglalkozás
Október 13. 16.30: Tudta-e? 
Emlékszik-e? – helytörténeti 
előadás Pestszentimréről számos 
régi és új fotóval illusztrálva. 
Előadó: Pándy Tamás, a Széky 
Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság vezetője.
Október 15. 16.30: Hogyan 
készüljünk fel a télre? Dr. Dutka 
Edina előadása immunológiáról, 
védőoltásokról és az immunrend-
szert erősítő praktikákról.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Október 11. 15 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
Október 11. 15 óra: Pá, kis 
aranyom – népszerű slágerek 
és operettbetétek két részben. 
Fellépnek: Tóth András, az 
Art’z Más Társulat és a Kulissza 
Készségfejlesztő Alkotóműhely 
művészei.
Október 13. 18 óra: a magyar 
festészet napja alkalmából a 
kerületi festőművészek BORI-
NOTESZ „In memoriam Radnóti 
Miklós” című kiállításának meg-
nyitóünnepsége a Városháza 
Galériában. 
Október 13. 19 óra: Aikidó
Október 14. 17 óra: Ingyenes 
gazdasági tanácsadás
Október 14. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek. Pais István 
professzor előadás-sorozatának 
2. része: Bevezetés II. A filozófia 
alapvető kérdései és irányzatai; 
a különféle bölcseleti nézetek 
keletkezésének okai.
Október 14. 18 óra: a magyar 
festészet napja alkalmából a 
kerülethez kötődő festőművészek 
Harmónia – diszharmónia című 
kiállításának megnyitóünnepsége
Október 16. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele
Október 16. 18 óra: Aikidó
Október 16. 18.45: Zumba 
Nikivel
Október 18. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Október 18. 15 óra: Öreg cigány 
hegedűjén – a Fráter Lóránd Nó-
takör műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Október 18. 15 óra: Tere-fere 
klub
Október 22. 18.45: Zumba 
Nikivel

Október 24. 16 óra: Csere-
bere – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Október 26. 10 óra: 
Csokikoncert
Minden szombaton 9 órakor 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely és kézműves foglalko-
zás. Minden vasárnap 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órától ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek, 
15 órától nyugdíjas táncklub.

városházA díszterem

városház utca 16.

Október 10. 18 óra: Irodalmi est 
Radnóti Miklós 105. születés-
napja alkalmából. A rendezvényt 
a Bókay Árpád Általános Iskola 
szervezi.
Október 17. 18 óra: Nem csak a 
részvétel a fontos – a SOFI olim-
pikonjainak bemutatása a Lions 
Klub Pestszentlőrinc Egyesület 
szervezésében.

tomory lAJos 
PedAgógiAi és 
helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 
óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
Tablókiállítás a városrész kiemel-
kedő helytörténészeinek emlé-
kére: 100 éve született Tomory 
Lajos; In memoriam Tekes 
Sándorné, Zsebők Kornélia.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Október 10.: Erdő-mező 
barangoló. Kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. A részvétel 
önköltséges. Bővebb információ: 
+36-30-350-3266.
Október 10. 18 óra: Színházbará-
tok klubja. Belépőjegy: 300 Ft.
Október 11. Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
500 Ft.
Október 12-én egész napos 
családi, szüreti nap. Keretében 
gyermekszínházi előadás: Ludas 
Matyi – a Metamorf Színház 
előadása.
Október 14. 18 óra: Tudatos élet-
mód klub. Belépőjegy: 400 Ft.
Október 16. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Rész-
vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
Október 17. 16 óra: KÉK – 
Kállainé Veres Éva emlékkiállí-
tása a magyar festészet napja 
alkalmából. 
Október 17. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház Plugor 
Judit vezetésével. Belépőjegy: 
gyermekeknek 500 Ft, felnőttek-
nek 800 Ft.
Október 18. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a fel-
használt anyag költsége.
Október 18. 16 óra: Tudatos 
életmód klub – rendkívüli 
előadás. Téma: Az a fránya itt 
és most… Előadó: Barkó Judit. 
Részvételi díj: 1000 Ft.
Október 22. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Rész-

vételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
Október 22. 17.30: Kertbarátok 
klubja. Tervezett téma: kiskertek 
szőlőfajtái. Előadó: Nagy Ákosné. 
A részvétel ingyenes. 
Október 25. Nosztalgia táncklub 
a Magic Duóval. Belépőjegy: 
500 Ft.
Október 26. 10 óra: Tévedésből 
jelentik – Rejtő Jenő színdarabja 
a Metamorf Színház előadásá-
ban. Belépőjegy: elővételben 
1300 Ft, az előadás napján: 
1500 Ft.
Tanfolyamainkra, valamint a 
Baba-dúdolóra és a Maszat-
kuckóra továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését elérhe-
tőségeinken.
Minden szerdán 18 órától torna 
az EPE – Együtt Pestszentimréért 
Egyesület – szervezésében. Vár-
juk az érdeklődők jelentkezését!

PolgároK házA

üllői út 517.

Október 22. 18.30: Emlékezzünk 
együtt az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseire. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

KiállítássAl 
emléKezneK meg

Különleges egyénisége volt 
a kerületnek a közszeretet-
nek örvendő biológia-rajz 
szakos tanár és képzőmű-
vész, Kállainé Veres Éva. 
A Pestszentimréért díjjal is 
kitüntetett, 2010-ben tra-
gikusan fiatalon elhunyt mű-
vésztanár emlékére tisztelői 
és művészi hagyatékénak 
ápolói kiállítást szervez-
nek. A kiállítás megnyitója 
október 17-én 16 órakor 
lesz a PIK Házban (Vasút 
utca 48.). Köszöntőt mond: 
Kucsák László országgyű-
lési képviselő. A művész 
munkásságát bemutatja: 
Macsó Lenke, az Ady Endre 
Általános Iskola címzetes 
igazgatója. A kiállítást meg-
nyitja: Garamvölgyi Béla fes-
tőművész, a tárlat kurátora. 
Az emlékkiállítás november 
3-ig tekinthető meg.

CsAládi 
szüreti nAP

Október 12-én, vasárnap 
délelőtt 10 órától egész 
napos programra várják a 
családokat a PIK Házban. A 
családi szüreti nap fő ese-
ménye a Metamorf Színház 
előadásában bemutatott 
Ludas Matyi mesejáték 
lesz, amely Fazekas Mihály 
halhatatlan regényének 
mai nyelvezetre lefordított 
adaptációja. A nap további 
részében a család vala-
mennyi tagja megtalálhatja 
a számára érdekes progra-
mot, ugyanis lesz kézműves 
foglalkozás, arcfestés, 
vásári fotózás, lufihajtogató 
bohóc, szőlőevő verseny, 
szőlőpréselés, mustkóstoló 
és számos más érdekesség. 
A részvétel ingyenes!

lengyelországi 
UtAzás

A NATIK lengyelországi utat 
szervez október 23–26. 
között. A négynapos utazás 
során megtekintjük a festői 
Zakopanét, a gyönyörű 
óvárosáról nevezetes 
Krakkót, fejet hajtunk az 
áldozatok emléke előtt az 
auschwitzi emlékhelyen, 
lemegyünk a sóbányába 
Wieliczkában, és tutajozunk 
a Dunajec folyón.
Jelentkezni, illetve az 
úttal kapcsolatos további 
részletekről érdeklődni a 
NATIK telefonszámán lehet 
(+36-20-524-3043).

Programok emlékezések 
október 23. 
előestéjén

A hagyományoknak megfelelően mindkét kerületrészben lesz ün-
nepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfor-
dulójának előestéjén. e tradíció arra emlékeztet, hogy az 57 évvel 
ezelőtti eseményekből Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakosai egy-
aránt kivették a részüket. Az idei ünnepi sorozat Lőrincen, a Vá-
rosház utca 16. alatt elhelyezett emléktábla előtt kezdődik október 
22-én 16 órakor. Az itteni rendezvényt a Felnőttek gimnáziuma és 
a sapere Aude 18 Alapítvány szervezi. Az önkormányzat hivatalos 
megemlékezését ugyanezen a napon 17 órakor Pestszentimrén, a 
Hősök terén tartják. Beszédet mond: M. Kiss sándor történész.

találkozzunk 
a könyvtárban!
A hűvösebb napok beálltával a szabadból a szobába 
vonulunk. A közösségi programoknak azonban nem 
vethet véget a hideg idő, a lőrinci nagykönyvtár egész 
évben összehozza az embereket.

Az Országos Könyvtári Napok programsorozata az őszi időszak 
elengedhetetlen kísérőjévé vált. A rendezvénysorozat keretében a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtára egy héten 
át – október 13-tól 19-ig – szórakoztató és színvonalas programok-
kal várja a gyerekeket és a felnőtteket. Az eseményeket a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség szervezi.

A programsorozat október 13-án, hétfőn Tóth Gábor élelmi-
szer-ipari mérnök, táplálkozáskutató egészséges életmódról szóló 
előadásával kezdődik. A kedvelt író-költővel, számtalan népszerű 
mesehős megteremtőjével, Varró Dániellel október 14-én író-ol-
vasó találkozón ismerkedhetnek meg az érdeklődők. 15-én, szer-
dán családi kézműves foglalkozást tartanak, amelyen az ősz kin-
cseit felhasználva termésképek és magmandalák készülnek majd. 
Csütörtökön Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó A változó agy 
címmel tart előadást, pénteken pedig a Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény közreműködésével Rozgonyi Sarolta 
múzeumpedagógus helytörténeti előadását hallgathatják meg az ér-
deklődők.

Az október 19-i Könyves Vasárnapra a könyvtárak rendkívüli 
nyitva tartással és rendhagyó programokkal készülnek. Délelőtt a 
Mondd, szereted a háziállatod? című irodalmi pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetése lesz, délután pedig a Könyvtár Barátja elisme-
rést adják át. 11.30-tól az Aranyszamár Bábszínház és a Kabóca 
Bábszínház Máté Angi Volt egyszer egy... című mesekönyve alap-
ján született közös előadása várja a kicsiket. A rendezvénysorozat 
programjain a részvétel mindenki számára ingyenes.

Ê csernai

meghívó
a  Lions Klub Pestszentlőrinc Egyesület

nemzetiségi estjére

Időpont: 2014. október 17. 18 óra
helyszín: Városháza-díszterem
(1181 Budapest, Városház utca 16.)

Klubunk első alkalommal rendezi meg a XVIII. kerületi 
nemzetiségek műsoros estjét, amelynek teljes bevételét 
a SoFI csapatának a 2015. évi Los Angeles-i speciális 

olimpiára való kiutazására fordítjuk. 

A műsorban fellépnek:

– sahin Cihan (Kína)
– a németszármazású Polgárok egyesületének

Liederschatz kórusa
– az „OVI” német nemzetiségi Alapítványi Óvoda

– a Lengyel nemzetiségi Önkormányzat Polonez 
néptáncegyüttese

– a görög nemzetiségi Önkormányzat Kariatidák kórusa
– az Örmény nemzetiségi Önkormányzat

A rendezvény fővédnöke:
Ughy Attila polgármester
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22 sPort Az élmezőnyben szerepelhet a kerületi teniszcsapat 

– Sok az a két évtizednél is hosz-
szabb idő, amit a küzdőtéren 
töltött.

– Korán kell elkezdeni, mert 
azokat a mozdulatokat, ame-
lyeket tökéletesen kell tudni, 
gyermekkorban jó elsajátítani. 
Ha még nem is tökéletesen meg-
tanulni, de eltenni a fejbe, meg-
érezni, hogy mit és hogyan kell 
végrehajtani.

negyven 
gyermeK
– Az eredményei alapján ön 
megérezte, elrakta, sőt később 
„elő is vette”…

– Csak így lehet.
– Most azonban egészen 

más szerep vár önre. Fiatalokat 
próbál a Tigrisekhez csábítani, 
hogy belőlük is sportolót farag-
jon. Mi ennek a lényege?

– Hosszú munka, s remé-
lem, sikeres munka előtt is 
állunk. A pályázat lényege, 
legfontosabb eleme, hogy a ke-
rületből negyven általános is-
kolás gyermek, ha úgy alakul, 
akár egy évtizeden át ingyen 
sportolhat nálunk.

– Ez valóban lényeges, hi-
szen ritkán írnak ki olyan 
pályázatot, amelynek révén 
tulajdonképpen ingyen lehet 
valakiből akár nemzetközi 
szintű sportember. Árulja el a 
részleteket.

– A negyven srácból húsz 
rászorultsági alapon lehet ked-
vezményezett, húsz pedig a 
már most is árulkodó talentu-
ma alapján.

eséLyT adnaK 
rÁszorULóKnaK 
– Jelen esetben tehát „előny” a 
szegénység…

– A szegénység soha senki-
nek nem előny. ellenkezőleg. 
Pontosan ezért akarunk egyenlő 
esélyt adni a rászorulóknak.

– Konkrétan hogy néz ez ki? 
– nálunk havi hétezer forint 

a tagdíj. ettől tekintünk el, ha 
olyan gyermekre lelünk, aki be-
csülettel vállalja, hogy edzésekre 
jár, beilleszkedik a közösségbe. 
nem kell csodát produkálnia, 
csak ott lennie a gyakorláson. 
Ha mondjuk, egy hónapig felénk 
se néz, az bizonyára feltűnik 
majd mindenkinek, s jelzi, hogy 
nem is akar semmit a gyerek.

– Mint minden pályázatnál, 
talán az a legfontosabb, hogy kik 
döntenek.

– A tehetségüket magukkal 
hozókról nem lehet vita, az látni 
való. A rászorultságról három-
tagú bizottság hoz döntést. A 
fő döntéshozó a Csibész gyer-
mekvédelmi Központ, mivel 
annak munkatársai ismerhetik 
a gyermekeket, a családokat, a 
hátterüket. Rajtuk kívül a kerü-
leti sportreferens, az egyesület 
képviseletében pedig én fogok 
dönteni. 

– Mondta, hogy akár tíz éven 
át is kedvezményezett lehet egy-
egy fiatal.

– Remélem, mindvégig tu-
dunk is helyet biztosítani a fej-
lődésükhöz. Jelenleg a Havan-
nán, a Kondor Béla Közösségi 
Házban tartjuk az edzéseket.

– Árulja el, miért jár jól a 
Tigrisek SE azon túl, hogy az 
iskolákban valóban meglelheti a 
tehetségeseket?

– Őszintén szólva, nem kell 
terembért fizetünk a Kondor 
Béla Közösségi Házban, csak 
rezsit, ami bizonyos terheteket 
levesz a vállunkról. 

negyven 
gyermeK
– Ha egy gyerek elnyeri az ösz-
töndíjat, annak már garantált a 
tíz éve?

– szó sincs erről! Évente meg 
kell majd hose szakad. Mint 
ahogy a pályázati sikerének is…

– Mikor kezdi meg „hosszú 
futását” a kerületi iskolákban?

– egészen rövid időn belül, 
így senki se csodálkozzon azon, 
ha tékvandó-bemutatókat lát-
nak majd az iskolákban. A gye-
rekekért tesszük, meg a jövőért, 
az egyesületünkért és persze a 
magyar sportért is.

 
A neve velüK él
A legjobbak közé 
feljutott csapat a 
hoker név mellett 
a Fagyas nevet is 
viseli. Azét a Fagyas 
Katalinét, aki nyolc 
éve, 53 éves korában 
hunyt el. Az európa-
bajnok, kétszeres 
eb-ezüstérmes, 
négyszeres magyar 
bajnok haláláig 
a malév sC 
teniszszakosztályának 
volt a vezetője, edzője. 
Kiváló képességeit 
jellemzi, hogy a 
pályafutása során 
legyőzte többek között 
martina navratilovát 
és Jana novotnát is, 
akik a női teniszsport 
klasszikusai közé 
tartoztak.

A szUPerligát is A Felszínre hoztA A hoKer-CsAPAt

eltöKélten 
a legjoBBaK Között

� Lehet, hogy kerületi sportággá válik a 
tenisz? azért tesszük fel a kérdést, mert 
a bókay-kertben egyre több talentum 

bontogatja a szárnyait, akik közül egy, valkusz 
máté már ki is röppent. a sportágat becsü-
letben tartó kerület azért is érdemel jó szót, 
mert az elmúlt időszakban is született nem is 
akármilyen siker. a Hoker-Fagyas Team csa-
pata eljutott a legmagasabb szintre, bekerült a 
szuperligába, ami bravúr. a csapattulajdonost, 
Horváth pétert kérdeztük.

a fiatal csapat, amely az ország legjobbjai közé küzdötte fel magát 

CsAK A 
KIsPesT BÍRT 
eL VeLÜK
Új bajnokot avattak szeptember 13-án, szombaton a 
Fáy utcában a Promosport Kft. és a Budapesti ön-
kormányzatok szövetsége (Büosz) által hatodik 
alkalommal megrendezett Budapesti Kerületek Fo-
citornáján. Büszke lehet az eredményére a lőrinci ön-
kormányzat, mert a Kispest mögött  a második helyen 
végzett. A focihoz családi nap, több gyermekprogram 
és ingyenes egészségszűrés is társult.

A már hagyományosnak nevezhető eseményt a fővédnök 
Tarlós István főpolgármestert helyettesítő  szentes Tamás fő-
polgármester-helyettes és Riz Levente, a BUÖsZ elnöke, a XVII. 
kerület polgármestere nyitotta meg. Az utóbbi nem sokkal ké-
sőbb már sportmezbe öltözött, de még az ő tudása sem volt elég 
ahhoz, hogy a korábban kétszeres győztes kerületi gárda a húsz-
csapatos mezőnyben bejusson a legjobb nyolc közé.

Az eső fenyegette, de végül „szárazon maradó” tornán a cím-
védő óbudaiak sem remekeltek. A tavalyi formájuktól elmaradva 
már a negyeddöntőről is lemaradtak.

A Budapesti Kerületek Focitornáját nagy csatában végül Kis-
pest önkormányzatának a csapata nyerte meg, míg a dobogó 
második fokára a XVIII. kerületiek állhattak. A bronzérmet a 
Budafok-Tétényt képviselő focisták vehették át, akik legyőzték a 
belváros-lipótvárosi csapatot.

Különösen jó napja volt Velezda ákosnak, aki a győztes 
kispesti csapatot erősítette. Különdíjat vehetett át mint a tor-
na legjobb kapusa, és hogy az öröme teljes lehessen, a város-
ismereti szellemi vetélkedő első helyezettjeként kétszemélyes 
wellnesshétvége-utalványt is hazavihetett.

Íme, amikor a testi erő és ügyesség párosul a szellemi fris-
sességgel. 

A nyolccsapatos, ötórás Budapest-bogrács elnevezésű főző-
versenyből Újbuda mesterszakácsai kerültek ki győztesen.

Az ezüstéremmel önkormányzatunk futballistái bebizonyí-
tották, hogy nem csupán a kerület irányításában értek, érnek el 
szép sikereket, hanem a sportban is.

Az igazinak nevezett focistákkal szemben legalább ők…
 
Az ezüstéremmel a futballpályán is 
bizonyítottak az önkormányzat munkatársai.

IHAROs neVe 
eLŐTT Is 
TIsZTeLegTeK

Jó nevet választottak a szervezők a 2014–15-ös kerületi diák-
olimpia szeptember 29-i nyitórendezvényének. A lassan már 
hagyományosnak tekinthető mezeifutó-verseny „keresztapja”, 
névadója az az Iharos sándor volt, akinek tíz- meg tízezrek 
tapsoltak egykor a népstadionban, amikor „rakétasebességgel” 
száguldotta végig a hatvanas évek elején az 5000, esetleg a 10 
ezer métert a vörös salakon – verhetetlenül.

nos, a Pestszentlőrincről elszármazott kiváló atléta (ma bi-
zonnyal ott lenne Az év atlétája büszke címre pályázók között) 
nevét és emlékét megőrzi a kerület. nemcsak azért, mert az ő 
„neve alatt” futottak a gyerekek a Bókay-kert ösvényein, hanem 
azért is, mert a gyönyörű időben megrendezett futás után a 
gloriett általános és sportiskolában található Iharos-emléktábla 
előtt is összegyűltek a diákolimpia leendő bajnokai, s megkoszo-
rúzták a sokszoros világcsúcstartó sportember emléktábláját.

HíRek
ezüst Velencéből
Nemzetközi nordic walking versenyt rendeztek Velencében 
szeptember 21-én. 1800 induló állt rajthoz, köztük a ma-
gyar csapat, a város szűk utcáin mérve össze a tudását 
az ellenfelekkel. A rendkívüli élményt nyújtó versenyen a 
magyarok másodikok lettek. A nordic walking csapatban a 
Bókay-kertben edző gyaloglókat Nicky Rozália, Mucsi Katalin 
és Petreczné Bán Andrea képviselte, Schwarz Mária edző 
vezetésével

tadissi Martial aranyai
Szeptember harmadik hétvégéjén nagyszabású karateversenyt 
rendeztek a Pestszentimrei Sportkastélyban. A viadal a jövő 
évi WKF Európa-bajnokság egyik kvalifikációs állomása volt. A 
magyar válogatott a különböző korosztályokban 28 elsőséget 
szerzett. A kerületi karatés, Tadissi Martial a 67 kilós felnőttek 
egyéni versenyében és a csapatok küzdelmében is aranyérmet 
szerzett.

SZAC és a PSk – így is, úgy is
Vegyes szerepléssel folytatta az őszi szezont a BLSZ II. osztá-
lyában a két kerületi csapat, a SZAC és a PSK.
Az eredmények. 4. forduló: Gázgyár–SZAC 2-0, Közterület–
PSK 1-0. 5. forduló: SZAC–BVSC 2-2, PSK–Újbuda 3-5. 6. 
forduló: SZAC–Budatétény 4-1, ESMTK–PSK 1-2. 7. forduló: 
Csep-Gól–SZAC 1-1, PSK–Csillaghegy 5-3.
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A cél az, hogy Dél-Pest utánpótlás-nevelő központjává váljanak sPort

– Az egyesülete arról is „híres”, 
hogy a névadó már nem létezik, 
az egyesület viszont igen. Mikor 
alakult a klub?

 – Lassan már hetven éve, 
1946-ban. Az elmúlt évtized 
közepéig élvezte a légiforgalmi 
társaság támogatását, s 68 év 
alatt sok szép eredményt ért el 
a Malév sC. Legyen szó akár a 
teniszezők, az asztaliteniszezők, 
a  röplabdások múltbeli ered-
ményeiről, akár az íjászok régi 
és jelenlegi sikereiről. nyolc 
éve kizárólag a pestszentlőrin-
ci önkormányzat támogatásá-
ból és saját bevételekből tartja 
fenn magát a klub. sajnos egyre 
csökkenő önkormányzati tá-
mogatás mellett. Az új sport-
törvénynek köszönhetően két 
szakosztályunk, a kézilabda és a 
kosárlabda, három éve pályázati 
támogatásban részesül.

 vaLamennyI 
Kedves, de…
 – Hány szakosztálya van a Ma-
lévnak?

– Öt, több mint 200 iga-
zolt sportolóval. Az asztalite-

niszezők, az íjászok, a kézi-, 
a kosár- és a röplabdások. A 
szakosztályok közül a lány-ké-
zilabdázóknál és a fiúröpiseknél 
kizárólag utánpótlással fog-
lalkoznak.  A másik három 
az utánpótlástól a szeniorokig 
versenyezteti az igazoltakat. A 
legnépesebb a kosárlabda-szak-
osztály, közel kilencven játé-
kossal. Az országos versenyeken 
a legjobb eredményeket után-
pótlásban az asztaliteniszezők, 
felnőttszinten az íjászok érik el.

– Tudom, hogy az ügyveze-
tőnek egyformán kedves minden 
sportág, de van-e különbség az 
egyik vagy a másik között? Van-e 
kedvence?

– Ügyvezetőként egyformán 
kedves a számomra minden 
„családtag”. De mivel jómagam 
kézilabdáztam, és jelenleg is 
edzőként is dolgozom a PLeR-
Budapest utánpótláscsapatainál, 
ehhez a sportághoz jobban értek, 
és jobban is figyelemmel kísé-
rem, mint a többit. Természete-
sen a szakosztályaink életéről és 
eredményeiről mindent tudok, 
a szakosztályvezetőkkel és az 
edzőkkel napi a kapcsolatom.

Fő az 
eredményesség
– Manapság megjelent a pénz is 
a magyar sportban. Vonatkozik 
ez önökre is?

– Igen, mint említettem, a 
sporttörvénynek köszönhetően 
két szakosztályunk támogatás-
ban részesül. Az elmúlt három 
évben fokozatosan, enyhén 
növekvő támogatást tudtunk 
elnyerni. ennek köszönhető-
en e két szakosztály működé-
se rendezett, a taglétszámuk 
évről évre nő. A másik három 
nehezebb körülmények között 
működik, ezért különféle pá-
lyázatokból és a szövetségeknek 
jutó támogatásokból próbálnak 
megélni.

– Mi az oka a megkülönböz-
tetésnek?

– A támogatást az eredmé-
nyesség alapján osztják szét, így 
jut el a szakosztályokhoz.

Törődés 
a jövőveL
– Melyik szakosztálynak meny-
nyi jutott, s mennyiben sikerült 
előrelépni ezekből a forintok-
ból?

– A szakosztályok nagyon 
eltérő költségvetéssel dolgoz-
nak. A csapatsportok, a kézi- 
és a kosárlabda költségvetése 
hozzávetőleg 5–8 millió, míg a 
többi sportágé 1,5–2 millió fo-
rint. Azokban a sportágakban, 
amelyekben nagy hangsúlyt 
kap az utánpótlás, így az asz-
taliteniszben, az íjászatban, a 
kézilabdában és a kosárlabdá-
ban, jelentős előrelépés történt. 
A jövő reménységeivel való tö-
rődés kiemelt feladat a mi klu-
bunkban is. A célunk az, hogy 
a nálunk elérhető sportágak-
ban Dél-Pest utánpótlás-nevelő 
központjává váljunk.

HosszÚ 
a névsor
– Ha már a jövőről beszélünk. 
Milyen „jegyzett” eredményeket 
értek el a jövő bajnokai?

– sorolom, nem lesz rövid… 
Az asztaliteniszezőink közül 
Both Levente és Both Olivér 
korosztálya országos bajnoka, s 
Levente a serdülőválogatottnak 
is tagja. Az íjászaink is a kivá-
ló fiatalokról ismerszenek meg, 
mint amilyen Kecső Fruzsina, 
Dombóvári Dalma, Házi Ta-
más, Andi Zsombor. Itt azon-
ban megérdemelnek egy mon-
datot a felnőttek is, mert Kakas 
István, gajdos Márk Csaba, 
Barbócz Judit felnőtt ob-aranyat 
nyert. Kézilabdacsapataink az 
előző szezonban az országos 
kiemelt bajnokságban a nyolc 
közé jutottak az 56 csapatos 
mezőnyben. A kosarasaink és 
a röplabdázóink is az országos 
utánpótlás-bajnokságokban sze-
repelnek.

A „FőnöK”
Az 55 éves Kovács 
mihály 183-szoros 
magyar válogatott 
kézilabdázó. tagja 
volt az 1986-os 
világbajnokságon 
ezüstérmet szerző 
és az 1988-as szöuli 
olimpián negyedik 
helyezést elérő 
csapatnak. 1985-
ben és 1986-ban Az 
év kézilabdázójának 
választották. 2009–
2010-ben a magyar 
ifjúsági válogatott 
edzője volt, ezt 
követően a malév 
sportiskola vezetője. 
2011-től a malév sC 
ügyvezető igazgatója.

a földön azért 
röPül a malév

Így következtek a csapatok, 
amelyek ellenében nem sike-
rült a pontszerzés, tehát az 
együttes jelenleg nullapon-
tosként várja a következő for-
dulót. 

A rossz széria a mindig 
nagy ellenfélnek számító 
gyöngyössel kezdődött. Azzal 
a gárdával, amelyet a tavalyi 
rájátszásban hihetetlen izgal-
mak után gyűrtek le a lőrinci-
ek. ezúttal nem sikerült, mert 
a lendületesebb Heves megyei 
csapat három góllal felülmúlta 
Hutvágner István fiait.

ezután három olyan baj-
noki következett, amelynek 
finoman szólva sem a PLeR-
Budapest volt az esélyese. saj-
nos érvényesült a papírforma, 
mert egyetlen pontocska sem 
jutott a csapatunknak. négy 
meccs, négy papírforma-vere-
ség, amelyekkel azonban akár 
előre is kalkulálni lehetett.

A házigazda Tatabányától 
csupán négy góllal kaptak ki a 
zöld-feketék, amit akár szoros 
meccsnek is nevezhetünk.

A következő vereséget – ez 
is papírforma – a Csurgó mér-
te a PLeR-re, a Lőrinci sport-
csarnokban. A különbség hat 
gól volt a felek között.

s ezzel még nem volt vége, 

sőt… A sorozat végére a való-
ban más dimenzióba tartozó 
szeged jutott, ráadásul ide-
genben. A különbség, ahogy 
mondani szokták, „vastag” 
volt. A lőrinci gárda 14 góllal 
kapott ki a házigazdától.

Vereség vereséget követett, 
de előre kell tekinteni, mégpe-
dig az október 8-i találkozó-
ra, amikor itthon mérkőzünk 
meg az első osztály újoncával, 
a Komlóval. 

erről nem is lehet mást 
mondani, mint hogy, nincs 
mese, győzni kell, hogy vég-
re pont is szerepeljen a PLeR 
neve mellett, és megkezdje a 
nehéznek tűnő felzárkózást.

 
BAJnoKi 
FordUlóK
4. forduló: Pler-
Budapest–gyöngyös 
27-30 (14-14)
5. forduló: tatabánya–
Pler-Budapest 26-22 
(10-11)
6. forduló: Pler-
Budapest–Csurgó 
21-27 (10-14)
7. forduló: szeged–
Pler-Budapest 36-22 
(17-10)

� emlékezhetünk rá, mekkora vihart ka-
vart, amikor két éve megszűnt a magya-
rok egyik legkedveltebb cége, a malév. 

viták, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok 
után a végén azok győztek, akik a lefejezés 
mellett döntöttek. a malév megszűnt, de 
mindjárt olvashatják, hogy csak a levegőben. 
a földön, némi ellentmondással, tovább röpül. 
a sportpályákon ott van a malév sc, amely-
nek ügyvezetőjét, Kovács mihályt kérdeztük 
múltról és jelenről, jövőről és utánpótlásról, 
reményekről.

a malév íjászai bajnoki aranyérmet is szállítottak a klubnak

öt szakosztály, utánpótlás-nevelés, elégedett ügyvezető igazgató JAVÍTHAT 
A CsAPAT
mi tagadás, az elmúlt hetek nem a fiatal lőrinci csa-
pat sikereiről szóltak. Az egyik náluk erősebb el-
lenfél követte a másikat, így sem csodálkozni, sem 
mérgelődni nem lehet azon, hogy a zöld-feketék az 
elmúlt négy fordulóban csak a vereség keserű ízét 
ismerhették meg. gyöngyös, tatabánya, Csurgó, 
szeged… 

 

HíRek
tápiószentmárton helyett Monor
Szomorú halálesetnek kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy a 
kerületben élő Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázót 
is a soraiban tudó öttusa-válogatott ne a megszokott és sze-
retett helyszínen, a tápiószentmártoni lovas parkban kezdje 
meg a felkészülést a jövő évi versenyekre. Ugyanis szep-
tember 11-én, 66 éves korában, elhunyt a park tulajdonosa, 
a lovas berkekben jól ismert és megbecsült Kocsi János. 
Amint Marosi Ádámtól megtudtuk, a legjobbak október 6-án 
Monoron kezdték meg a közös munkát.

Valkusz: irány Melbourne!
Nem akármilyen kihívás vár kerületünk ifjú teniszezőjére, 
a 16. évét augusztusban betöltött Valkusz Mátéra. Mivel a 
tökéletes szezonjának köszönhetően száznál is több helye-
zéssel lépett előre az U18-as (!) világranglistán (jelenleg a 
80.), meghívást kapott a január végén kezdődő melbourne-i 
versenyre, az Austral Openre, ahol a juniorok mezőnyében 
a világ legjobbjai ellen mérkőzhet.SZAC–Budatétény 4-1, 
ESMTK–PSK 1-2. 7. forduló: Csep-Gól–SZAC 1-1, PSK–
Csillaghegy 5-3.

hirdetés
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24 Egymás után háromszor szavaztak bizalmat a pestszentimreiekKözélet

�Három ciklus 
óta képviseli 
a pestszent-

imreieket, 2010 óta 
pedig – a polgármester 
helyetteseként – az 
egész kerület ügyeivel 
foglalkozik. dr. Lévai 
István zoltán fiatal és 
ambiciózus vezető, aki 
elsősorban azért nem fél 
a nehezebb kihívásoktól 
sem, mert a kerületért 
végzett munkát szolgá-
latnak tekinti. az elmúlt 
négy évről és a terveiről 
kérdeztük.

KeréKgyártó györgy  

– A pestszentimreiek egymás 
után háromszor szavaztak bizal-
mat önnek. Ennyire jó a kapcso-
lata a választóival?

– Amit csinálok, nem egysze-
rűen munkának, hanem hiva-
tásnak tekintem. Pestszentimrén 
nőttem fel, ide kötődöm, és már 
csak ezért is komolyan veszem a 
helyi ügyek képviseletét. Ahogy 
a polgármester helyetteseként az 
egész kerület ügyeinek intézését 
is. Hiszek a kerület jövőjében 
és abban is, hogy ha kitartóan, 
keményen dolgozom, mind-
annyiunk ügyét szolgálom. A 
szolgálat számomra fontos szó: 
az alpolgármesteri munka a kö-
zösségért végzett szolgálat kell 
hogy legyen.

HIvaTÁs és 
szoLgÁLaT
– Az elmúlt négy évben saját 
szakmai területei irányítása 
mellett a polgármester helyette-
seként is dolgozott. Mi adott erőt 
ahhoz, hogy sikerrel birkózzon 
meg ezzel a feladattal?

– Ha az ember a kerületért 
végzett munkát hivatásnak és 
szolgálatnak tekinti, akkor az 
megsokszorozza az erejét. He-
lyettesként számos fontos ügy-
re volt, van rálátásom, és nem 
egyszer fordult elő, hogy pol-
gármesteri hatáskörben kellett 
döntenem. Jogászként és he-
lyi politikusként is mondom, 
hogy ez nagy felelősséget ró az 
emberre. Ahhoz, hogy jól dol-
gozzam, egyrészt szükség van 
a polgármester bizalmára, amit 
Ughy Attilától feltétel nélkül 
megkapok, másrészt arra, hogy 
komolyan vegyem a feladatom. 
Úgy érzem, büszkék lehetünk az 
elmúlt négy évben a közösséggel 
együtt elért sikereinkre.

sporT és 
egészség
– Önt mindenki sportos ember-
ként ismeri. Alpolgármesterként 
a sport, a sportfejlesztés is az ön 
területének számít, és az elmúlt 
négy évben sok minden történt 
a kerületben ezen a téren. Ez a 
szívügye?

– sok egyéb szakmai terület 
is a szívügyeim közé tartozik, 
így a közbiztonság és az egész-
ségügy is. De kétségkívül igaz, 
hogy a sportot magánemberként 
is kiemelten fontosnak tartom. 
szerencsére a kerület vezetősége 
osztja a meggyőződésem, s már 
a ciklus elején deklarálta, hogy 
egy kifejezetten sportos kerület 
felépítésére törekszik. A dolgok 
egyébként összefüggenek: mint 
említettem, az önkormányzat 
egészségügyi feladatait is én fel-
ügyelem, és vallom, hogy a be-

tegségek megelőzése, a prevenció 
az a feladat, amiért a legtöbbet 
kell tennünk. ennek egyik fontos 
eszköze – mint azt a szakembe-
rek is megerősítik – a sport. A 
rendszeresen mozgó, aktív em-
ber kevesebbet betegeskedik, 
örömtelibb és teljesebb az élete. 
ebben az önkormányzat úgy tud 
segíteni, hogy fejleszti a sporto-
lás hátterét – kicsit nehézkes szó-
val a sportinfrastruktúrát. ezért 
építettünk az MLsZ pályázatá-
nak segítségével több műfüves 
futballpályát a kerületben, ezért 
korszerűsítette az önkormányzat 
cége, a Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit Zrt. a Vilmos endre 
sportcentrumot, ezért hoztunk 
létre streetball- és baseballpályát, 
ezért fejlesztettük folyamatosan 
az uszodákat, és ezért alakítjuk 
ki telente két-három hónapra a 
szabadtéri műjégpályát, és még 
hosszan sorolhatnám a jó példá-
kat. segíthet az önkormányzat 
azzal is, hogy kapcsolatot teremt 
a sportolni vágyó emberek és a 
helyi sportegyesületek között. Az 
évente a Bókay-kertben megren-
dezett sportízelítőre különösen 
büszke vagyok. Kedvenceim közé 
tartozik a Lendületbe hozzuk! 
program is, amelynek keretében 
a helyi lakosok ingyen járhatnak 
edzésekre, sportfoglalkozásokra. 
Fontos az is, hogy a létesítmé-
nyeket a kerületi diákok térítés 
nélkül, a helyi lakosok pedig 
kedvezményesen használhatják. 
A sport, mint már utaltam rá, a 
legjobb befektetés az egészség-
ügybe, és ez fokozottan érvényes 
a gyerekekre.

még Több 
műFüves pÁLya
– Lehet még fokozni az eddigie-
ket?

– Miért is ne? Az MLsZ-prog-

ram folytatódik, így még több 
műfüves pályánk lesz, de nagy 
tervünk az is, hogy létrehozzuk 
a dél-pesti régió első számú at-
létikai centrumát. szezonális 
jégpálya ezután is lesz, illetve ha 
sikerül külső forrásokat szerez-
ni, akkor szeretnénk építeni egy 
kerületi jégcsarnokot is a jeges 
sportok szerelmesei számára, 
amely egész évben működhetne. 
A Lőrinci sportcsarnok is felújí-
tásra vár, a tervek már készen 
vannak.

nagyobb 
bIzTonsÁgban
– Ön következetesen állt ki már 
a ciklus elején a tevékenységek 
racionalizálása mellett. Az egyik 
törekvése az volt, hogy az önkor-
mányzat rendet tegyen a saját 
cégei között. Sikerült?

– A leghatározottabban igen 
a válaszom. 2010-ig több önkor-
mányzati cég működött egymás 
mellett, a feladatköröket illetően 
rengeteg átfedéssel, párhuza-
mossággal. ez a zűrzavar tette 
lehetővé azt is, hogy az akkori 
önkormányzati vezetés sokszor 
indokolatlanul külsős cégek-
kel végeztessen el feladatokat. 
Mi létrehoztuk a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt-t, 
amely divíziókba szervezve lát-
ja el a korábbi cégek feladatait. 
Így egy összefüggő, átlátható 
rendszer jött létre, amelyben 
nincsenek párhuzamosságok, 
nincsenek látszatmunkák, fö-
lösleges vezetői fizetések. egy jól 
működő, új arculatú, szerethető 
cég épült, amelynek munkáját 
mindenki mindennap láthat-
ja, hiszen a Városgazda végzi a 
zöldfelületek, a városi parkok 
és a helyi utak karbantartását, 
az önkormányzati intézmények 
fenntartását. A vállalat nem-

csak a hétköznapokban, hanem 
a rendkívüli helyzetekben is 
megállja a helyét. gondoljunk 
csak a nyári esőzésre, amikor a 
kollégák hajnalokig dolgoztak a 
katasztrófavédelemmel együtt 
azon, hogy a kerületi utcákról 
mielőbb elvezessék a hirtelen 
felgyülemlett vizet.

Több LeTT 
az UTcÁn a 
rendőrjÁrőr

– Következetesen képviselte 
azt az álláspontot is, hogy át kell 
alakítani a kerületben a bűn-
megelőzés rendszerét.

– 2010 előtt állították itt fel a 
Városőrséget, amely egy döntési 
jogkörrel nem rendelkező civil 
alakulat volt, viszont sok adó-
forintba került. Ráadásul meg-
szűnt a korábbi állami támoga-
tása is. Feloszlattuk, és ugyanazt 
a pénzt a helyi rendőrség és a 
polgárőrcsoportok támogatására 
fordítjuk. Több lett így az utcán 
a rendőrjárőr, visszaállt a körze-
ti megbízotti rendszer, a polgár-
őrök modern technikát, például 
autókat kaptak használatra. A 
rendőrség és a lakosság kapcso-
latának javítására először több 

rendőrségi pontot hoztunk létre 
a kerületben, majd rendőrségi 
irodákat nyitottunk. Így egy-egy 
észrevétel, panasz bejelentésével 
nem kell elmenni a kapitánysá-
gig. És folyamatosan fejlesztjük 
a térfigyelő kamerarendszert, je-
lenleg épp a pestszentimrei há-
lózat kiépítése folyik a Krepuska 
géza-telepen. 

– Úgy hallani, az ellenzék 
újra létre akarja hozni a Város-
őrséget…

– A Városőrség hatásköre 
gyakorlatilag nulla, százmilli-
ókért értelmetlen a léte. A mi 
elgondolásunk az volt, hogy a 
támogatásunkkal megerősítjük 
a rendőrséget, egyben segítünk 
abban is, hogy a polgárőrség a 
rendőrséggel együttműködve vé-
gezhesse a munkáját. sőt a me-
zőőri szolgálat bevezetésével egy 
újabb területet kapcsoltunk be 
az együttműködésbe. Korábban 
ilyen tevékenység nem volt a ke-
rületben, pedig Pestszentlőrinc-
Pestszentimre nagy erdős te-
rülettel rendelkezik, és ennek a 
védelmére is szükség van. Most 
tehát a bűnmegelőzésben és a 
bűnüldözésben részt vevő testü-
letek, szervezetek koordináltan 
működnek együtt. ennél haté-
konyabb megoldást nem tudok 

elképzelni. A statisztikák sze-
rint egyébként a kerületünk Bu-
dapest három legbiztonságosabb 
kerülete között van, amely tény 
persze nem vigasztalja azt, akit 
éppen sérelem ért.

a zöLd KerüLeT
– Az eddigiek mellett fontos te-
rületnek számít a környezetvéde-
lem is. A városvezetés kezdettől 
hangsúlyozza, hogy zöld kerüle-
tet épít. Hol tart az építkezés?

– A kerület adottságai ki-
válóak: zömében kertvárosi 
jellegű, sok parkkal, erdőterü-
lettel, kertes udvarral, utcai fa-
sorokkal rendelkező városrész 
vagyunk. Az egyik feladat az, 
hogy mindezt folyamatosan óv-
juk, gondozzuk. És aki kényes 
a közvetlen környezetére, az a 
környezetvédelem más területe-
it is megérti: hogy miért fontos 
a szelektív hulladékgyűjtés, a 
megújuló energiák használa-
ta vagy éppen a fenntartható 
városműködtetés. Mindezzel a 
legjobb már a gyerekkorban el-
kezdeni foglalkozni, mert a gye-
rek a családjában hatással van a 
felnőttekre, illetve maga is kör-
nyezettudatos felnőtt lesz. ezért 
tartom fontosnak a beruházások 
mellett a zöld szemléletű okta-
tás további szélesítését is. erre 
jó példa, hogy az önkormányzat 
az ICI ZRt-vel együttműködve 
ökológiai szakköröket indított el 
a kerületi iskolákban.

– A környezetvédelemmel is 
összefügg, hogy végre sikerült 
részben rendezni az almáskerti 
területek áldatlan ügyét is.

– Az Almáskertben kárpót-
lásból származó apró telkek 
sorakoznak. Zavarosak voltak 
a tulajdonviszonyok, problé-
más volt az engedélyeztetés. Az 
önkormányzat abban segített, 
hogy kidolgoztatta a terület sza-
bályozását, illetve közvetített 
a telektulajdonosok között. A 
tulajdonosok egy része közmű-
társaságba tömörült, és közösen 
léptek fel saját érdekükben. si-
került rengeteg jogi problémát 
rendezni, most már ott tartunk, 
hogy a tulajdonosok hamarosan 
akár építési engedélyt is kérhet-
nek, és megkezdhetik a telkek 
közművesítését. ez pedig való-
ban környezetvédelmi kérdés is.

megFéKeznI a 
csapadéKvIzeT
– Mint ahogyan a csapadékvíz-
elvezetés kérdése is?

– Fontos témát vet fel. ez a 
kerület egyik nagyon régi, meg-
oldásra váró problémája. Az el-
múlt években létrehoztunk egy 
munkacsoportot, amely ponto-
san felmérte, hol vannak a kerü-
letben a legsúlyosabban érintett 
gócok, és hol milyen megoldás 
lehetséges. A probléma tehát 
ismert, a következő évek egyik 
fontos célja pedig az lesz, hogy 
a fővárosi önkormányzattal 
együttműködve – amely a csa-
padékvíz-elvezetés feladatának 
felelőse  – ezt is megoldjuk. 

„ez nemcsak munka: 
hivatás, szolgálat is”
 Lévai István Zoltán alpolgármester a kerület elmúlt négy évéről

dr. lévai istván zoltánnak a pestszentimreiek háromszor szavaztak bizalmat, amelyet fejlesztésekkel igyekezett meghálálni

hirdetés

VARILUX MESTER OPTIKA AJÁNLATA

AJÁNDÉK MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSE!   
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: 10–13Boldog új évet kívánunk

1 pár Varilux miltifokális szemüveglencsét fizet
2 pár Varilux multifokális szemüveglencsét vihet            
A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!!
Az egészséges szemekért!


