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PiAcoL A városgAzdA

Számos területen kapott idén új felada-
tokat az önkormányzattól a Városgaz-
da XViii. kerület Nonprofit zrt. a cég 
munkájára többek között az oktatási 
intézményekben megvalósuló fejleszté-
sekben, az állomások, vasúti megálló-
helyek, valamint a március végén újra 
megnyitott és folyamatosan bővülő 
pestszentimrei piac üzemeltetésében 
számít a kerület vezetése.

KALAndPáLyA

Több változást is tapasztalhatnak 
azok, akik ellátogatnak a március 28-
án megnyitott bókay-kalandparkba. 
megnőtt az akadályok száma, bővült a 
park területe, és újdonságok is várják 
a kalandozni vágyókat. a drótkötél le-
siklópálya még látványosabb lett, mert 
a vállalkozó kedvű adrenalinvadászok 
a bókay-kert vendégeinek feje fölött 
siklanak.

A vErs ünnEPE

A Nagy Versmondás, józsef attila szü-
letésnapja, nem mellesleg a költészet 
napja alkalmából a múlt pénteken ismét 
megtelt a kossuth tér. jordán Tamás 
vezényletével hét kerületi iskola mintegy 
2000 diákja szavalta el közösen kosz-
tolányi dezső mostan színes tintákról 
álmodom című versét, és a gyönyörű 
sorokat az Üllői úti fák zengték vissza.

ÖsszEFogás

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatást 
segíti az a jótékonysági gálaest, amelyet 
április 26-án a rózsa művelődési Ház-
ban szervez az Üde színfolt egyesület. 
az esten többek között kiss andrás 
operaénekes, a Tébláb Táncegyüttes, 
kucsák lászló országgyűlési képviselő, 
csernyus kata népdalénekes, olajos 
eszter popénekes, anga-kakszi istván 
színművész is fellép.

A FotóKiráLy

Nemzeti ünnepünk alkalmából a ke-
rületben élő chochol károly fotómű-
vész kimagasló munkájáért magyar 
arany érdemkereszt és „Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitün-
tetést kapott.  a változatos életút a 
belgrád rakpartról indult, de kerületünk-
ben teljesedett ki. a mester könyvekbe 
összegyűjtött tapasztalatait az ifjú 
fotóművészek is hasznosítják.  
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�megkez-
dődött a 
Pestszentlőrinc 

központjában elhe-
lyezkedő kossuth 
tér felújítása. az Ül-
lői út mellett lévő tér 
számos ünnepség 
színhelye, ezenkívül 
az iskolából jövő 
fiatalok találkozó-, 
a környéken lakó 
kismamák sétáló, 
a nyugdíjasok pihe-
nőhelyéül szolgál. 

PuSKáS AttIlA   

A felújítás legfőbb célja az, hogy 
a központi helyzete ellenére kü-
lönálló tér szigetszerű léte meg-
szűnjön, és egy élő, használható 
térkapcsolatokkal rendelkező 
köztér és városi park jöjjön létre.

új FUNkciók
A tervezők szándéka szerint 
a felújítást követően megma-
radnak a sétáló- és a pihenő-
helyek, de a tér valódi közös-
ségi funkciót is kap. 

– Az új, központi pavilon-
épületben időszakos kiállítá-
sok rendezésére is lesz lehető-
ség, továbbá egy kávézó és egy 
más típusú vendéglátóhely is 
elfér benne. Utóbbi lehet akár 
a környéken tanuló diákok, a 
közelben dolgozók reggeliző- 
és találkozóhelye – informált 
Péterszegi Imre, aki műszaki 
ellenőrként felügyeli a köz-
ponti épület kialakítását.

A tervezés során ügyeltek 
arra, hogy az 1931-ben kiala-
kított park eredeti szerkezete 
megmaradjon, ugyanakkor 
a beavatkozásoknak köszön-
hetően a lakosok számára a 
korábbinál vonzóbb, használ-
hatóbb közösségi tér jöjjön 
létre.

korszerű 
kéNyelem
A projektben a mintegy 30 
ezer négyzetméteres Kossuth 
téri déli, Üllői út felé eső fe-
lének zöldterületei és tér-
burkolatai is megújulnak. A 
mintegy 200 millió forintos 
beruházás megvalósítását a 
Fővárosi Önkormányzat által 
meghirdetett Tér -Köz pályá-
zaton elnyert 80 százalékos 
támogatás tette lehetővé.

A szabadtéri és az építészeti 
megújításon túl közvetleneb-
bé válik a környező utcákkal 
való kapcsolat is. A park déli 
részének közepe szilárd bur-
kolatú lesz. A tereprendezés-
sel és a növények telepítésével 

párhuzamosan automata ön-
tözőrendszer is kiépül. Kor-
szerűsítik a tér világítását, s 
a járókelők, a pihenni vágyók 
kényelmét új padok, izgalmas, 
formabontó ülőfelületek, va-
lamint hulladékgyűjtők és 
kerékpártárolók is szolgálják 
majd.

A felújítás a tervek szerint 
a műszaki átadás-átvétellel 
együtt augusztus 31-én fejező-
dik be.

Az év
koncertje
Bár már hónapok óta 
tartanak az év kerületi 
showműsorának elő-
készületei, a program 
csak március 24-én vált 
véglegessé. A sport-
kastélyban április 18-án 
tartják szentpéteri 
csilla zongoraművésznő 
temperamento címen 
meghirdetett koncertjét, 
amelyen a dohnányi 
Ernő zeneiskola két 
legjobb zongoraművész 
növendéke is felléphet. 

a válogatón olyan pazar 
előadásokban gyönyörköd-
hetett a művésznő, hogy a 
tervezettel ellentétben nem 
egy, hanem két ifjú tehetség 
is lehetőséget kap a nagy 
attrakción. a különleges es-
ten négykezest adnak majd 
elő a világhírű zongoramű-
vésszel.   
a szentpéteri csilla & band 
szombaton este 19.30-kor 
kezdődő koncertshow-ján 
a Pestszentimrei sportkas-
télyban vendégként fellép 
az európa- és világbajnok 
botafogo táncegyüttes, 
valamint a dzsessz és a pop 
műfajában egyaránt ottho-
nosan mozgó énekesnő, 
zséda is.
szentpéteri csilla dinamikus 
műsorában a klasszikus 
szerzők művei találkoznak 
a latin zene ritmusával, a 
dzsessz játékosságával, 
a bossa nova mediterrán 
hangulatával és a rock átütő 
energiájával. minden mű-
sorszám a művésznő saját 
átiratában hallható.

Bővebben a 12. oldalon 

A nyár végére valódi közösségi tér épül a központban

megúJul 
A KoSSutH tér 

már javában épül az új, központi pavilon, amely többféle funkcióval várja majd a látogatókat

KuLturáLis szigEt LEhEt 
a mai kossuth tér az 1910-ben még piacterületnek szánt helyen, az 1929 februárjában a 
község akkori vezetősége által meghirdetett tervpályázaton nyertes rerrich béla műépí-
tész tervei alapján épült ki. a teret északi és nyugati irányból főként középületek hatá-
rolják. ilyen az új Tündérkert étterem, a sztehlo Gábor Gimnázium, az evangélikus és 
a református templom. a Thököly út mentén áll a zsebők zoltán szakrendelő, a lőrinci 
Nagykönyvtár, a karinthy Frigyes Gimnázium és a lőrinci sportcsarnok. 
az önkormányzat kifejezett célja az, hogy a megújuló tér a szomszédos iskolák és egyhá-
zi intézmények mindennapi életének szerves részévé váljon. az új tér minden tekintetben 
alkalmas lesz iskolai, valamint egyéb kulturális és egyházi rendezvények befogadására.

„A fény HAngsúlyoz, 
jelleMez és kieMel”
A fénykép ne csak igaz legyen, hanem szép is  
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2 Közélet Új feladatokat kapott az önkormányzat városüzemeltető cége

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központhoz tarto-
zó, de önkormányzati tulaj-
donú oktatási intézmények 
– általános és középiskolák 
– informatikai fejlesztési és 
ehhez kapcsolódó karbantar-
tási feladatait is a Városgazda 
végzi. Idén öt iskola infor-
matikai tantermét újítják fel. 
A termekben új szerverek és 
energiatakarékos munkaállo-
mások segítik majd a gyere-
kek tanulását.

TiszTább 
állomások
Az önkormányzat hosszas 
tárgyalások után megállapo-
dott a MÁV Zrt-vel a kerületi 
állomások és vasúti megálló-
helyek üzemeltetési feladatai-
nak átvételéről. A Városgazda 
az utasforgalmi területeket 
gondozza a jövőben. A vál-
toztatás azért volt szükséges, 
mert az állomások környéke 
folyamatosan gondozatlan, 
koszos volt. „Számos lakossá-
gi panasz érkezett ezzel kap-
csolatban a városüzemeltető 
céghez, így mindenki jobbnak 
látta, ha a helyi erőforrások ki-
használásával, a közfoglalkoz-

tatottak bevonásával kisebb 
anyagi ráfordítással a Város-
gazda látja el ezt a közfelada-
tot.” – áll a cég honlapján, a 
www.varosgazda18.hu oldalon 
megjelent hivatalos tájékozta-
tóban.

Piaci sikerek
A 2013-ban megnyitott 
pestszentimrei termelői piac 
jó kezdeményezés volt, de az 
üzemeltetésével akadtak prob-
lémák, ezért az önkormányzat 
úgy döntött, hogy azt a Vá-
rosgazda vegye át a 25 éve jól 
működő és bejáratott Havan-
na-piacéhoz hasonló konst-
rukcióban.

A megújult piac március 28-
án nyílt meg a Pestszentimrei 

Sportkastély mögötti terü-
leten. Az átadást követően 
Banyár László, a Városgazda 
Zrt. vezérigazgatója megerő-
sítette, hogy a jövőben is meg 
kívánják őrizni a piac termelői 
jellegét.

– Már korábban is bebi-
zonyosodott, hogy a vásárlók 
számára ez legalább olyan fon-
tos, mint az, hogy a hagyomá-
nyos piaci termékeket a lakó- 
helyükhöz közel tudják besze-
rezni. Számunkra nem újdon-
ság egy ilyen piac létrehozása, 
hiszen a Havanna-lakótelepen 
hosszú ideje sikeresen működ-
tetünk hasonló piacot – mond-
ta Banyár László.

Az első piaci napon, már-
cius 28-án 14 árus kínálta a 
termékeit, de Banyár László 
reméli, hogy a nyárig a 62 áru-
sítóhely mindegyike gazdára 
talál.

A piac megnyitóján Kucsák 
László országgyűlési képvi-
selő örömét fejezte ki, hogy 
ismét helyben vásárolhatnak 
az imreiek friss zöldséget, 

gyümölcsöt, házi készítésű 
tejtermékeket vagy egyéb sze-
zonális, illetve kézműves ter-
mékeket.

– Bí-
zom ab-
ban, hogy 
az árusok 
száma és 
a kínálat 
fo ly a ma-
tosan bő-
vülni fog, 
hiszen a 
v á s á r l ó k 

száma már az első napon érzé-
kelhetővé tette, hogy van igény 
erre a piacra – fogalmazott 
Kucsák László.

Az imrei piac minden 
szombaton 6 és 12 óra között 
várja a vásárlókat.

FelújíTási 
FeladaTok
A megüresedő önkormány-
zati bérlakások felújítására a 
korábbi gyakorlat szerint az 
önkormányzat vállalkozókkal 
kötött szerződést, most viszont 
ezt a munkát is a Városgaz-
da végzi, előre meghatározott 
műszaki tartalommal és jóval 
olcsóbban.

A cég folytatja a járda-
felújítást, ebben az évben 16 
kilométer járófelület készül 
el. A kerület csapadékvíz-el-
vezetési szempontból kritikus 
pontjain pedig megtisztítják a 
szikkasztókutakat és az árko-
kat, hogy jól működjön a víz-
elvezető rendszer. 
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A megújult piac március 28-án nyílt meg a Pestszentimrei Sportkastély mögötti területen
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A piActól 
A lAkásfelújításig
Évről évre több feladatot lát el a Városgazda

A kerület országgyűlési 
képviselője

KucsáK LászLó

laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

IngyeneS
JogI tAnácSAdáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PeStSzentlőrInc-
PeStSzentImre 

PolgármeSterI HIvAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű Info
Budapest Főváros 

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

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

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

oKmányIrodáK 
Batthyány u. 80.

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

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

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételeivel 
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–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. LévAi istván zoLtán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gALgóczy zoLtán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

szArvAs AttiLA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAuEr FErEnc

fidesz–KdnP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

csABAFi róBErt
fidesz–KdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JózsEF LAJos

fidesz–KdnP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

mSzP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEncz istván
demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi zoLtán
fidesz–KdnP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth zsóFiA

Párbeszéd magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEL
lmP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
fidesz–KdnP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

mSzP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐszEgi János
fidesz–KdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnc

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi LászLó
Párbeszéd magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

fidesz-KdnP
06-20-223-8919 
Minden hónap 1. szerdáján 17-18 óra 
között az Eötvös iskolában.

tóth KáLMán

fidesz–KdnP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

EgyrE tÖBBEn doLgoznAK 
az elmúlt két évben folyamatosan nőtt a Városgazdánál 
dolgozók száma, és ez a kedvező tendencia idén is foly-
tatódik. a 2013-as év eleje óta az oktatási intézmények-
ben szükséges üzemeltetési feladatok ellátásához fűtőket, 
karbantartókat, kertészeket és pályakarbantartókat vett 
föl a cég. most áprilistól a Gazdasági ellátó szolgálattól 
átvett iskolai gondnokokkal is bővült a foglalkoztatottak 
köre.  
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3KözéletHasznos volt a RE-Block program zárórendezvénye

�célegyenesbe 
érkezett az 
európai uniós 

Urbact program 
re-block fantázia-
nevű projektje. a 
tíz európai város 
közreműködésé-
vel zajló program 
célja az életmi-
nőség javítása a 
leszakadás ve-
szélyének kitett, 
illetve leszakadó 
városrészekben. 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata 
vezető partnerként 
vett részt az uniós 
projektben.

PuSKáS AttIlA   

A RE-Block hazai záróren-
dezvényét április 11-én tartották 
a Havanna-lakótelepen, amelyet 
Szarvas Attila alpolgármester 
nyitott meg a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban. 

FoNTos 
az ember
Az elmúlt három évtizedben sok 
minden jó irányban változott a 
Havannán, ám a a fővárosiak 
által akkor rásütött bélyegtől a 
mai napig nem szabadult meg. 
Pedig, aki végigsétál a lakótelep 
fő ütőerének számító Kondor 
Béla sétányon, vagy betekintést 
nyer az iskolák, óvodák min-
dennapjaiba, az láthatja, hogy 
a Havanna nem érdemli meg, 
hogy leszólják.

Ahhoz, hogy ez a jövőben se 
történhessen meg, egyértelműen 
jó alapot adott a RE-Block kez-
deményezés.

– Ez a program valamennyi 
városban, a nyugat- és a kelet-
európai régióban egyaránt el-
sősorban a közösségi szemlélet 
tapasztalatcseréjéről szól. Arról, 

hogy miként lehet a panelházas 
lakótelepeken olyan építésze-
ti megoldásokat alkalmazni, 
amelyek az ott élők kényelmét 
szolgálják, a telepek élhetőségét 
javítják – mondta Sain Mátyás, 
az Urbact program egyik hazai 
moderátora. 

Előadásában kitért arra, hogy 
a városépítők számára a 21. szá-
zadban már elengedhetetlenek a 
lakosság visszajelzései. 

köVeTeNdő 
Példa
– Fel kellett ismerni, hogy az 
adott területen élő emberek 
fontos tényezők, és most már a 
velük együtt létrehozott közös-
ségi tervezés, városmegújítás az 
elfogadható irányzat.
Sain Mátyás pozitív példaként 
említette a VIII. kerület egyik 
korábban ugyancsak hírhedt te-

rületének, a Teleki térnek a re-
habilitációját arra, hogy miként 
lehet a helyi lakosokat bevonva 
mindenki számára elfogadható, 
kulturált parkot létesíteni.

– A park tervezői több alka-
lommal is találkozót szerveztek 
a tér környékén élők számára, és 
a terület funkcióinak kialakítá-
sakor figyelembe vették a véle-
ményüket. A RE-Block program 
célja is hasonló, és a Havanna-

lakótelep megújításában is ez 
lehet a jó irány.

Az előadást követően az ér-
deklődők többek között Hunya-
di Istvánnal, a projekt vezető-
jével beszélgethettek kötetlenül 
a tapasztalatokról. A RE-Block 
projekt eredményeiről a má-
jus 6–8. között Rigában zajló 
Urbact-városfesztiválon is be-
számol a XVIII. kerületi önkor-
mányzat.

ÖtLEtEKBŐL  
nincs hiány
A projektzáró nap 
hangulatát emelte, hogy 
ezen a szombaton a 
közösségi ház körül 
kirakodóvásár és 
baba-mama börze is 
volt. A záróprogram 
részeként létrehozott 
kreatív játszóhelyet 
megszállták a gyerekek, 
akiknek körében nagy 
sikere volt például a 
dobozokból épített 
„mini havannán” 
kialakított futóbiciklis 
akadálypályának. A 
felnőttek közül pedig 
sokan vették igénybe az 
ingyenes kardiológiai 
vizsgálatot.
A havanna-lakótelepen 
működő helyi támogatói 
csoport számos jó 
ötletet kapott az itt 
élőktől, akik a lakossági 
találkozókon javaslatot 
tettek többek között a 
Kondor Béla Közösségi 
ház környezetének 
a rendezésére, 
a parkolóhelyek 
bővítésére vagy éppen 
néhány szakbolt és 
szakszerviz nyitására.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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VAn jöVője A lAkótelepnek
 Jó irányban tett lépések a Havannáért

Korszerű 
KészüléKeK
A kerületi önkormányzat április 13-án ünnepélyes ke-
retek között új eszközöket adott át a Xviii–XiX. kerü-
leti tűzoltóparancsnokságnak. A korszerűbb kellékek 
megkönnyítik és komfortosabbá teszik a hétköznapo-
kat a laktanyában.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kiemelt feladatá-
nak tekinti a közszolgálatot teljesítők támogatását, munkájuk és 
munkaeszközeik beszerzésének segítését. Ennek jegyében a képvi-
selő-testület döntése nyomán 1,5 millió forint összegű támogatást 
adott a Budapest XVIII–XIX. kerületi Tűzoltóparancsnokságnak 
új és modernebb kellékek – többek között térfigyelő és navigációs 
rendszerek, gáztűzhelyek, valamint egy biliárdasztal – beszerzésé-
re.

Az eszközöket Ughy Attila polgármester Tordai László tűzoltó 
parancsnoknak adta át.

– Azt gondolom, hogy a kerületnek a teljesítőereje mértékében 
szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy az a munka, amit a tűzoltók, 
illetve a katasztrófavédelem végez, kicsit könnyebb legyen. Ezekkel 
az eszközökkel nemcsak hasznosabban tölthető az idő a laktanyá-
ban, hanem lehetőség nyílik két vonulás között egy kis kikapcso-
lódásra, kellemesebb időtöltésre is – mondta a polgármester. 

Ê cs. m. 

együtt a 
KörnyezetünKért 
A főváros pesti oldalának legnagyobb zöldterülete 
tartozik a Xviii. kerülethez. Az önkormányzat kiemel-
ten kezeli a parkos, erdős településrészek fenntar-
tását, védelmét. A közelmúlt ilyen irányú fejlemé-
nyeiről, tapasztalatairól szólt a rózsa Művelődési 
házban április 13-án megrendezett környezetvédelmi 
konferencia. 

Dömötör István, a környezetvédelemért is felelős alpolgármes-
ter előadásában hangsúlyozta, hogy egy város vagy városrész 
megfelelő fejlődése nem képzelhető el a zöld beruházások nél-
kül.

– Annak záloga, hogy élhető környezetet biztosítsunk az it-
teni lakosoknak, az, hogy milyen környezetvédelmi tevékeny-
séget folytat, milyen alapot teremt mindehhez az önkormányzat 
– hangsúlyozta Dömötör István, hozzátéve, hogy a kerületben 
tudatos városépítés folyik, a környezetvédelmi programok szá-
ma növekszik, s az önkormányzat és a zöldterületek nagy részét 
kezelő Pilisi Parkerdő Zrt. példamutatóan együttműködik

– A kerületben 101 közterületi és több erdei játszótér, va-
lamint tornapálya is van. A kertvárosi és lakótelepi vegyes 
lakókörnyezet is változatos problémakezelést igényel. Néhány 
éve csatlakoztunk ahhoz a tengerentúlról induló kezdeménye-
zéshez is, amelynek célja egymilliárd fa elültetése a földön. Ha 
kiszámoljuk, akkor ebből a mennyiségből 14 ezer fa jut a ke-
rületünkre, és örömmel mondhatom, hogy eddig már mintegy 
12 ezer fát tudtunk ültetni. Ebben természetesen szintén nagy 
segítségünkre voltak a Pilisi Parkerdő munkatársai – mondta az 
alpolgármester.

A konferencián Hunyadi István városigazgató beszámolt két 
nagy európai uniós környezetvédelmi projekt – a RE-Seeties 
és a GeoSEE – eredményeiről. Előbbiben a XVIII. kerület ve-
zető partnerként vett részt. A további előadásokban a kerületi 
intézmények energetikai felújításáról, valamint különféle kör-
nyezetépítészeti megoldásokról – például a zöld homlokzatok 
és a zöld tetők szerepéről – is tájékoztatást nyújtottak.

Puskás

Magyarország  eddig egyetlen, kizárólag minőségi BIO tisztítást 
végző ruhatisztító szalonját nyitottuk meg Pestszentlőrincen, a 
Béke térhez közel. 
A BIO tisztítás, más néven víz alapú tisztítás elsősorban a fel-
sőruházat vízben, és nem oldószerben történő szakszerű tisz-
títása.  A minőség kulcsa az egyedülálló technológia, amelyet 
a szalonunkban működő gépsor biztosít és a szakszerű precizi-
tás, amellyel a ruhákat széppé és tisztává „varázsoljuk”. Tech-
nológiánk segítségével biztonságosan tisztítunk bármilyen ru-
hát, beleértve a kényes és speciális anyagúakat is. 
A víz alapú tisztítást nem szabad összetéveszteni a mosással. 
A tisztítás nagy űrtartalmú dobban történik, amelyben egy-
szerre kevés ruhát tisztítunk. A víz alapú technológia vizet 
használ oldószerként és az adalékanyag a textilia védelmé-
ben kerül felhasználásra. A kíméletes tisztításhoz hozzájárul 
a mérsékelt mechanikai hatás, amely a textiliát éri a folyamat 
során.
BIO tisztítónk nem használ vegyszert csak biológiai úton le-
bomló adalékanyagokat, amelyek kiküszöbölik a bőrirritációt 
és környezetkímélők. A víz alapú tisztítás előnye még a kör-
nyezetbarát eljáráson kívül a semleges vegyhatás, a 40%-kal 
jobb tisztítóhatás, a tartósabb színek és a frissebb illat.
Tisztítószalonunkban  helyben végzett, szakszerű és igényes 
szolgáltatást kapnak megrendelőink. Törzsvásárlóinknak 10% 
kedvezményt nyújtunk, továbbá a „Háztól-házig” szolgáltatá-
sunk keretében a kerületünkön belüli 10.000 Ft feletti  meg-
rendelés esetén a szállítás ingyenes.
Szolgáltatásunk kiterjed mindenfajta ruhaneműre és lakás 
textiliára. A gyapjú ágynemű szakszerű tisztítása révén a 
Kashmir-Gold referencia tisztítója vagyunk.

szívesen várjuk megrendelőinket a Xviii., Királyhágó 
út 73. szám alatti szalonunkban. tel.: 1-607-4063                        
E-mail:voltafolt@gmail.com
vagy az alábbi felvevőhelyeinken: 
gloriett lakótelep – goroszló u. 7.   
Pestszentimre – nemes u.47/A         

Újdonság a kerületben:

VoltaFolt 
textiltisztító 
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4 Bővült a park területe, több lett az akadály, sok az újdonság Közélet

Ajándék padok 

nyolc padot ajándékozott a Kispesti 
hőerőmű a Xviii. kerületnek a Büdi-tó 
környezetének parkosításához. A mo-
dern pihenőpadoknak köszönhetően 
ismét kulturáltabbá vált a kitisztított 
tófelület környéke.

Jung Ferenc, az erőmű igazgatója a padok átadá-
sakor elmondta, hogy az ajándékkal oldani sze-
retnék azt az asszociációt, hogy az erőműről az 
embereknek csak a környezetszennyezés jusson 
az eszébe.

– A kor legmodernebb technikája van beépít-
ve a kispesti, az újpesti és a kelenföldi erőműbe 
is, így ezekről azt mondhatjuk, hogy környezet-
barát erőművek. Ennek jegyében örömmel tet-
tünk eleget annak a felkérésnek, hogy vegyünk 
részt a Büdi-tó környékének a rendbetételében 
– fogalmazott Jung Ferenc.

A cél mindenképpen az, hogy a Büdi-tó kö-
rül pihenőpark létesüljön. Lévai István Zoltán 
alpolgármester a jövőben is számít az erőművel 
való együttműködésre. 

– A képviselő-testület 21 millió forintot sza-
vazott meg a terület fejlesztésére. A közeljövő-
ben döntünk arról, hogy milyen funkciókkal 
bővítsük a tó környékét, hiszen a cél egy szabad-
időpark kialakítása – mondta az alpolgármester. 
– Sokan járnak ide futni, ezért megvizsgáljuk, 
hogy a tó körüli út jelenlegi faháncsburkolata 
megfelel-e a célnak, vagy esetleg speciális futó-
felület létesítésére van szükség. Fitneszeszközök 
kihelyezése és a vasút zajának fasor ültetésével 
való csillapítása is szóba került.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. március végére befejezte a terüle-
ten található elöregedett, balesetveszé-
lyes fák kivágását, illetve gallyazását, és el-
szállítják a területre hordott hulladékot.  
– Felmérjük a Keleti-tavat, és a talaj- valamint 
talajvízvizsgálat eredményétől függően tervez-
zük a további munkákat – tájékoztatott a tavat 
érintő munkálatokról Forgács Edit, az önkor-
mányzat környezetvédelmi csoportjának ügy-
intézője.

Ê P. A. 

Saját virágok 
április folyamán kikerülnek a fóliasátor 
alól azok a saját termesztésű virágpa-
lánták, amelyeket közterületeken tele-
pít, ültet majd a városgazda Xviii. ke-
rület nonprofit zrt. A cég a lőrinci piac 
mögött üzemelő helix-kert Kertészeti 
árudával együttműködve kezdett bele 
a saját tulajdonú virágkertészet kiépí-
tésébe.

– Bő egy évvel ezelőtt kértem meg Banyár Lász-
lót, a Városgazda vezérigazgatóját, hogy járja 
körbe a főváros olyan kerületeit, amelyekben 
már léteznek önkormányzati tulajdonban lévő 
kertészetek. Nagyon fontos, hogy minél több te-
rületen legyünk önellátók. A kertészet szakmai 
partnerként segíti a munkát, miután a hosszú 
távon bérelt önkormányzati területet a bérleti 
szerződés lejártával visszaadja a kerületnek. A 
nyugdíjba vonuló tulajdonosok több évtizedes 
munkájuk tapasztalatait adják át a Városgazda 
szakembereinek, ezzel is segítve, hogy megma-
radjon a terület eddigi funkciója, a jövőben is 
a közösség javát szolgálva – mondta a helyszíni 
szemléjén Ughy Attila polgármester.

Farkas László, a Városgazda Zrt. Műszaki és 
Városüzemeltetési Divíziója Közterületi Ker-
tészeti Osztályának vezetője elmondta, hogy a 
cég jelenleg 10 millió forint körüli összeget költ 
egynyári és kétnyári virágokra, illetve fás szárú 
növényekre, de ez az összeg saját termesztéssel 
jelentősen csökkenthető.

– A most felépült fóliasátorban saját fa-
anyaggal fűtünk. A közterületi fák gallyazása, 
ápolása során nagy mennyiségű tűzifa gyűlik 
össze, amit így újrahasznosíthatunk. Az első 
évet próbának tekintjük, és alapvetően olyan 
szárazságtűrő egynyári virágokat termesztünk, 
mint a pistike, a büdöske és a celózia.

Ê P. A. 

Felhívás
április 1-jétől a kormányhivatalok-
ban intézhetők a családtámogatá-
si ügyek.

A Fővárosi Kormányhivatal hatáskörébe 
kerültek április 1-jével a családtámogatá-
si és a lakáscélú állami támogatásokkal 
összefüggő feladatok a Magyar Állam-
kincstár Budapesti és Pest megyei Igaz-
gatóságától. Ezek közé tartozik például 
az anyasági támogatás, a családi pótlék, 
a gyermekgondozási segély, a gyermek-
nevelési támogatás, a nagycsaládosok 
gázárkedvezménye és a fogyatékossági 
támogatás.
A fővárosi és a Pest megyei lakosokra 
nézve is kedvező változás, hogy jóval 
több ügyfélszolgálaton indíthatják el a 
családtámogatási ellátásokkal összefüggő 
ügyintézési folyamatokat, a kérelmeket 
ugyanis a kormányhivatalokban, a járási 
és a fővárosi kerületi hivatalokban, vala-
mint a kormányablakoknál egyaránt be 
lehet nyújtani. 
A változatlan összegű juttatások továbbra 
is időben érkeznek az állampolgárokhoz.

Erősíteni kell a 
vállalkozásokat
A hazai vállalkozások lehetőségeiről 
beszélt volner János, az országgyűlés 
vállalkozásfejlesztési Bizottságának 
jobbikos elnöke a Budapesti Kereske-
delmi és iparkamara Xviii. kerületi tag-
csoportjának március 31-i vállalkozói 
fórumán. 

Volner János szerint az egyik legnagyobb gond, 
hogy az elmúlt évtizedekben kialakult gazdasá-
gi környezet nem segíti eléggé a magyar vállal-
kozásokat.

– Magas a magyar vállalkozások adóterhe, 
ami ösztönzi a feketegazdaságot. Számos olyan 
cég elvérzik a versenytársakkal szemben, amely 
egyébként versenyképes lenne – fogalmazott. – 
A társasági adó mellett olyan adóterhek is jelen 
vannak, mint az iparűzési vagy az építményadó, 
amelyek más országokban nem léteznek.

A politikus rámutatott arra, hogy a 2008-
as gazdasági világválság elvitte a középosztály 
megtakarításait. A vállalkozások működéséhez 
szükséges tőke hiányzik a gazdaságból.

Volner János elmondta, hogy hazánk olyan 
erősen kötődik az Európai Unióhoz, hogy ezt a 
köteléket jelenleg nem lehet elszakítani.

– Az uniós pénzek nem erősítik a verseny-
képességünket, hanem abból építjük ki azt az 
infrastruktúrát, amely az itt megtelepedett kül-
földi cégek termelését segíti. Vegyesvállalatok 
létrehozásával lehetne ezen változtatni. Úgy 
kellene megjeleníteni a vállalkozókat a társa-
dalom előtt, mint akikkel egy hajóban ülnek a 
munkavállalók, és ha ez a hajó elsüllyed, akkor 
mindenki elmerül.

Ê P. A. 

Komposztálás
A helyi környezetvédelmi program cél-
kitűzéseinek megfelelően a Xviii. kerü-
leti Önkormányzat az FKF zrt. támoga-
tásával folytatja a házi komposztálási 
programot.

A jelentkezőknek a telek nagyságától függően 1 
darab 800 literes műanyag házi komposztáló-
edényt vagy 1 darab 900 literes komposztálóhálót 
biztosítunk ingyenesen. Az elbíráláskor az adat-
lapok beérkezési sorrendjét is figyelembe vesszük.

A pályázatra azok a XVIII. kerületi lakosok 
jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a kiosztott 
edényeket 5 évig rendeltetésszerűen használják, 
és komposztálási naplót vezetnek, amit a kör-
nyezetvédelmi csoport munkatársai ellenőriz-
nek. A pályázókkal az önkormányzat haszná-
latbavételi megállapodást köt.

Pályázni az ügyfélszolgálati irodákon (1184 
Üllői út 400., 1188 Ady Endre u. 100.), illetve 
ügyfélfogadási időben a környezetvédelmi cso-
port munkatársaitól beszerezhető pályázati 
adatlap benyújtásával lehet, 2015. május 4-ig. 

A postán beküldött pályázati adatlapot a 
Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi 
Iroda Környezetvédelmi Csoportjának kell cí-
mezni (1184 Budapest, Üllői út 400.), de leadha-
tó az adatlap az ügyfélszolgálati irodákon is.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilá-
gosítás Forgács Edittől kérhető a 296-1423-as 
telefonszámon.

dömötör István
alpolgármester

A leglátványosabb változást a drótkötél lesikló-
pályák áthelyezése, az új „állomáshelyek” jelen-
tik, amelyekhez több új faoszlopot is telepített a 
kalandpark üzemeltetője. A pályák látványosab-
bak lettek, mert – mintegy kilépve az eddigi hely-
színről – a vállalkozó kedvű adrenalinvadászok a 
Bókay-kert vendégeinek feje fölött siklanak.

A drótkötélpályákat a kert kerítése mellől tele-
pítette át az üzemeltető. Kóczán Gábor, a kaland-
park munkatársa elmondta, hogy erre azért volt 
szükség, mert a környékbeli házak lakói panasz-
kodtak a lesiklás zavaró hangjára.

– Fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a mel-
lettünk élőkkel, ezért döntöttünk a változtatásról. 
Az új helyszínnel a pálya bővítését is meg tudtuk 
oldani, mintegy 200 méter új lesiklószakaszt te-
lepítettünk – mondta Kóczán Gábor, aki méltán 
büszke arra is, hogy környezetbarát módon sike-
rült végrehajtani ezt a változtatást. – Ügyeltünk 
arra, hogy egyetlen rögzítőelem, csavar se hatol-
jon azon fák törzsébe, amelyekre feltettük a pá-
lyához szükséges állomásokat, eszközöket.   

A kalandparkban télen több új akadályt is ki-
építettek, még változatosabbá téve a teljesíthető 
pályákat. A szakember szerint egy átlagos erő-
állapotban lévő vendégnek nem okozhat gondot 
a tudásához, fizikai képességeihez összeállított 

akadálysor leküzdése. – Felnőtt, gyerek egyaránt 
megtalálja itt a megfelelő élményt nyújtó pályát. 
Az újdonságok is különböző nehézségi fokúak. 
Az akadályok száma egyébként közel 20 száza-
lékkal bővült.

A tavaszi nyitás óta a Bókay-kert felújított és 
még biztonságosabbá tett trambulinja is a ka-
landparkhoz tartozik. A nyárig még két újdonság 
beüzemelését tervezik. Az egyik az ugrálóvár, 
aminek leginkább a kisgyermekes családok örül-
hetnek. A másik valódi szenzáció lesz: a tervek 
szerint május folyamán telepítik Magyarország 
első óriás csúzliját. 

– Ezt egy vízszintes bungee jumpingként lehet 
a legjobban elképzelni. A biztonságosan bekö-
tött vendéget egy gumikötélrendszer segítségével 
csaknem vízszintes irányban lőjük ki – árulta el 
az újdonság lényegét Kóczán Gábor.

A kalandpark előszezonja június 12-ig tart, 
addig csütörtöktől vasárnapig 12 és 19 óra között 
fogadják az élményre vágyókat. A többi napon 
előzetes bejelentkezés alapján legalább 10 fős cso-
portok mehetnek. A belépők áráról és az egyéb 
hasznos tudnivalókról a naprakész internetes ol-
dalon, a www.bokaykalandpark.hu címen lehet 
tájékozódni. 

Ê P. A. 

Kalandra fel a Bókayban!
több változást is tapasztalhatnak azok, akik ellátogatnak a március 28-án megnyi-
tott Bókay-kalandparkba. Megnőtt az akadályok száma, bővült a park területe, és 
újdonságok is várják a kalandozni vágyókat.

– Mindannyiunknak csak azt kívánhatom, hogy 
olyan tevékenyen és jó egészségben éljen meg leg-
alább 90 évet, mint ahogy azt Ilonka néni megélte 
– mondta Ughy Attila, miután átadta az ünne-
peltnek a virágcsokrot és a Miniszterelnöki Hiva-
tal jókívánságait tartalmazó oklevelet.

A Pest megyei Törtelen született Székely 
Istvánné a második világháború alatt került 
fel Budapestre, hadimunkásként. 1945 óta él 
Pestszentlőrincen. Két fia és egy lánya mellett 
nyolc unokája és hat dédunokája van. 

– Ebben a házban minden az ő keze munkáját 
dicséri. Még most, 90 évesen is dolgozik a kert-

ben. Erős egyéniség, aki összetartja a családot. 
Minket szigorúan, kemény kézzel, de nagy szere-
tettel nevelt – mesélte édesanyjáról a lánya, Edit. 
Az ember csak felnőtt fejjel érti meg, hogy a szü-
lői szigor később beérik. Az a neveltetés, amit tőle 
kaptunk, meghatározó volt abban, hogyan nevel-
jük mi is a gyermekeinket. Mindentől óvott min-
ket, ami fiatalon nyilván nem tetszett nekünk, 
mert a gyerekek mindig szabadabbak akarnak 
lenni. Ugyanakkor semmit sem mulasztottunk el, 
és a tőle kapott emberi értékeket továbbadhattuk 
a következő generációnak.

Ê P. A. 

Ma is tevékeny  
a 90 éves Ilonka néni
A Xviii. kerületben hagyomány a szép kort megélő polgárok köszöntése. április 
7-én a 90 éves székely istvánnénak kívánt az önkormányzat nevében további jó 
egészséget és boldog életet szerető családja körében ughy Attila polgármester. 
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5PályázatoKKerületi sportegyesületeket és diáksportköröket támogat az önkormányzat

Budapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre 
Önkormányzat oktatásI, kÖzművelődÉsI, sport- És IFjúságI 

BIzottságának pályázatI kIírása  a kerületI sportegyesületek 
támogatására

a pályázat célja: Az él-, a verseny- és a szabadidősportban részt vevők rendszeres 
sporttevékenységének támogatása; a tárgyi feltételek javítása; az utánpótlás-nevelés és 

tehetséggondozás támogatása; a sportegyesületek működésének elősegítése a testedzés és az 
egészséges életmód kialakításáért, megőrzéséért.

a pályázók köre: hivatalosan bejegyzett kerületi székhelyű vagy a kerületben ténylegesen 
tevékenykedő és a kerületi sportinformációs rendszerben regisztrált sportegyesületek.

Amennyiben az egyesület nem kerületi székhelyű, kizárólag a kerületben megrendezendő program, 
ahhoz kötődő tevékenység, kerületi eseménnyel összefüggő eszközvásárlás vagy terembérlés 

támogatható. 

támogatásban részesíthető tevékenységek:
                    a) utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás
         b) sportegyesületek működése 
                    c) versenyek, kerületi sportesemények szervezése

a pályázatban rendelkezésre álló összeg: 3 750 000 forint

A pénzügyi támogatást a mellékletben található pályázati űrlapon lehet igényelni, amelyet a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (1184 Bp., Üllői út 400. 209. szoba). 

 A pályázathoz kötelező mellékletként kell csatolni:
a) a kérelmezett összeg felhasználásának tervezetét, leírását, az érintettek körét és létszámát, illetve a 

kérelem alátámasztására szolgáló egyéb dokumentumokat, fotókat;
b) amennyiben az adott pályázat egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló határozat 

másolatát;
c) 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolást a köztartozás-mentességről;

d) 30 napnál nem régebbi törvényszéki kivonatot a civil szervezet nyilvántartási adatairól.

a pályázatok beérkezésének határideje: 2015. április 15. szerda 16.00 óra

A határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt gazdasági-vállalkozási tevékenységre kívánja 

felhasználni. 
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak a pályázatában kötelezettségvállaló 

szervezetet kell megjelölnie, amely saját bankszámláját biztosítja az önálló bankszámlával nem 
rendelkező kedvezményezettnek a támogatási összeg fogadására. A pályázathoz csatolni kell a 

pályázó és a kötelezettségvállaló szervezet megállapodását is. 
A pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni szükséges a benyújtott pályázat kapcsán érintett 

kerületi sportolók létszámáról. 
A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a sportreferens útján a pályázót egy 

alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a pályázó a 
felhívás ellenére sem pótolja a hiányt, elutasítjuk a pályázatát. 

A pályázati cél megvalósításának ideje: 2015. január 1-jétől december 31-ig. 

A pályázatokat 2015. május 31-ig bírálja el az Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizottság. 
A döntésről az érintetteket a bizottság elnöke a sportreferens útján 8 munkanapon belül írásban 

értesíti. 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét;

b) a támogatás átutalásának módját; 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét;

d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét. 

Információ kérhető és űrlap beszerezhető: Varga Judit Veronika sportreferens 
(1184 Bp., Üllői út 400. 209. szoba; telefon: 06-30-2743-843).

kőszegi jános
a bizottság elnöke

Budapest Főváros XvIII. kerület pestszentlőrInc-pestszentImre 
Önkormányzat oktatásI, kÖzművelődÉsI, sport- És IFjúságI 

BIzottságának pályázatI kIírása a kerületI IskolaI 
dIáksportkÖrÖk támogatására

a pályázat célja: A diák-, szabadidő- és versenysportban részt vevők rendszeres 
sporttevékenységének támogatása; a tárgyi feltételek javítása; az utánpótlás-nevelés és 
tehetséggondozás támogatása; az ISK, DSK működésének elősegítése a testedzés és az 

egészséges életmód kialakításáért, megőrzéséért.

a pályázók köre: a kerületi iskolai diáksportkörök (ISK, DSK)

támogatásban részesíthető tevékenységek:
           a) a diák- és iskolai sport feltételeinek javítása

           b) utánpótlás-nevelés és tehetséggondozás
           c) versenyek, sorozatesemények (pl. házibajnokságok) szervezése

           d) természetjárás, szabadidősport és rekreáció
           e) sportpályák felújítása

a pályázatban rendelkezésre álló összeg: 1 250 000 forint

A pénzügyi támogatást a mellékletben található pályázati űrlapon lehet igényelni, amelyet a 
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani (1184 Bp., Üllői út 400. 209. szoba).

 A pályázathoz kötelező mellékletként kell csatolni:
a) a kérelmezett összeg felhasználásának tervezetét, leírását, az érintettek körét és létszámát, 

illetve a kérelem alátámasztására szolgáló egyéb dokumentumokat, fotókat;
b) amennyiben az adott pályázat egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló határozat 

másolatát;
c) az intézményvezető igazolását az ISK, DSK működési feltételeinek biztosításáról.

a pályázat beérkezésének határideje: 2015. április 15. szerda 16.00 óra

A határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.
Nem nyújtható támogatás a pályázónak, ha azt gazdasági-vállalkozási tevékenységre kívánja 

felhasználni. 
Az önálló bankszámlával nem rendelkező pályázónak a pályázatában kötelezettségvállaló 
szervezetet kell megjelölnie, amely saját bankszámláját biztosítja az önálló bankszámlával 

nem rendelkező kedvezményezettnek a támogatási összeg fogadására. A pályázathoz csatolni 
kell a pályázó és a kötelezettségvállaló szervezet megállapodását is. 

A pályázat hiányos benyújtása esetén a polgármester a sportreferens útján a pályázót egy 
alkalommal írásban felhívja, hogy a hiányt 8 munkanapon belül pótolja. Amennyiben a 

pályázó a felhívás ellenére sem pótolja a hiányt, elutasítjuk a pályázatát. 

A pályázati cél megvalósításának ideje: 2015. január 1-jétől december 31-ig. 

A pályázatokat 2015. május 31-ig bírálja el az Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági 
Bizottság. A döntésről az érintetteket a bizottság elnöke a sportreferens útján 8 munkanapon 

belül írásban értesíti. 

A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: 
a) a támogatás felhasználásának célját és határidejét;

b) a támogatás átutalásának módját; 
c) a támogatás elszámolásának módját és határidejét;

d) az elszámolás önkormányzat általi ellenőrzésének módját és határidejét. 

Információ kérhető és űrlap beszerezhető: Varga Judit Veronika sportreferens 
(1184 Bp., Üllői út 400. 209. szoba; telefon: 06-30-2743-843).

kőszegi jános
a bizottság elnöke

www.válasz.hu
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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata „szebb, virágosabb kerületünkért” címmel 
pályázatot hirdet a kerület lakosai, civil szervezetei számára.

pályázati kategóriák:
1. Legszebb virágos lakótelepi előkert kialakítása, tisztasága
2. Családi házak előtti közterület tisztasága – kerti virágok 

kiültetése 
3. Lakótelepi erkélyek, ablakok virággal való díszítése

4. Legszebb, legvirágosabb utcaszakasz kialakítása
5. Intézményudvarok virágosítása

A pályázatokat kategóriánként értékelik a helyi civil 
szervezetek, valamint a XVIII. kerületi Önkormányzat 

Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának 
Környezetvédelmi Csoportja.

Beadási határidő: 2015. május 8. 12.00 óra

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálati irodáiban.

További információ kérhető a Műszaki, Építéshatósági és 
Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának 

munkatársaitól a 296-1423-as telefonszámon vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben.

Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat.
A megadott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll 

módunkban elfogadni.

Az adatlap letölthető a bp.18.hu honlapról, illetve a Műszaki, 
Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi 

Csoportjától is igényelhető.

adatlap-kitöltési információk:
Az 1. kategóriában egy lépcsőház csak egy pályázatot adhat 

be, amennyiben egy lépcsőházból több pályázat érkezik, azt 
egy pályázatnak tekintjük. A kisebb (családi ház jellegű) 
társasházak a 2. kategóriában nyújthatnak be pályázatot.

Minden kategóriában kérünk vázlatrajzot mellékelni, 
valamint kérjük bemutatni a pályázó által végzett egyéb 

környezetvédelmi tevékenységet is.
Ezek hiányában, illetve hiányosan kitöltött adatlap esetén a 

pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
A pályázati helyszíneket a bírálóbizottság folyamatosan értékeli. 

A díjazás várhatóan 2015 őszén lesz.
A pályázókat levélben értesítjük arról, hogy az egynyári 

virágokat mikor és hol vehetik át. Egynyári virágokra csak 
azok jelentkezését várjuk, akik a Polgármesteri Hivatal 

által megadott időpontban gondoskodni tudnak a növények 
elszállításáról, mert nincs lehetőségünk azok kiszállítására és 

megőrzésére.
Ezúton is köszönjük a környezet szépítéséért végzett munkát! 

dömötör István
alpolgármester

szebb, VirágosAbb kerületünkért
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6 A képviselő-testület február 24-ei és március 19-ei ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

sürgőssÉgI 
határozatok

(A február 24-ei ülésen született 
határozat.)
p s5. A testület 18 igen szava-
zattal és 1 ellenszavazattal tu-
domásul vette és elfogadta Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
tájékoztatását arról, hogy az 
önkormányzat megvásárolta a 
PLER Kft. tagjainak üzletrészét. 
A képviselő-testület tudomá-
sul vette és elfogadta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a PLER Kft. 
egyedüli tulajdonosává vált, és 
erre való tekintettel a társasági 
szerződést alapító okirattá kell 
módosítani.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazattal 
felhatalmazta Lévai István Zol-
tánt, hogy a társaság alapító ok-
iratát az önkormányzat nevében 
aláírja.
A testület 18 igen szavazattal 
és 1 ellenszavazattal úgy dön-
tött, hogy a PLER Kft. tőkehely-
zetének rendezése érdekében 
a 2012. november 27-én kelt 
tagikölcsön-szerződés alapján 
tagi kölcsön és járulékai jog-
címen a társasággal szemben 
fennálló 23 678 000 forint össze-
gű követelését tőkévé konvertál-
ja, és azt a társaság eredmény-
tartalékába rendeli helyezni.
A képviselő-testület Lévai Ist-
ván Zoltánt felhatalmazta arra, 
a PLER Kft. alapítójának kép-
viselőjeként a fenti hitel–tőke-
konverzió végrehajtásához szük-
séges intézkedéseket megtegye, 
és a szükséges okiratokat az ala-
pító képviselőjeként aláírja.
A testület 18 igen szavazat-
tal és 1 ellenszavazattal a 
PLER Kézilabdasport Kft. 
felügyelőbizottságának tagjává 
választotta dr. Sántha Gábort. A 
képviselők felkérték az alpolgár-
mestert, hogy tegye meg az eh-
hez kapcsolódó intézkedéseket, 
és az alapító képviseletében írja 
alá a szükséges okiratokat.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 1 ellenszavazat-
tal a PLER Kézilabdasport Kft. 
felügyelőbizottságának tagjává 
választotta Szaniszló Sándort. A 
képviselők felkérték az alpolgár-
mestert, hogy tegye meg az eh-
hez kapcsolódó intézkedéseket, 
és az alapító képviseletében írja 
alá a szükséges okiratokat.
A testület 18 igen szavazat-
tal és 1 ellenszavazattal a 
PLER Kézilabdasport Kft. 
felügyelőbizottságának tagjá-
vá választotta Knízner Bélát. A 
képviselők felkérték az alpolgár-
mestert, hogy tegye meg az eh-
hez kapcsolódó intézkedéseket, 
és az alapító képviseletében írja 
alá a szükséges okiratokat.
p s6. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehang-
zóan úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat megvizsgálja a 
termékdíj-kompenzációs támo-
gatás nyújtásának lehetőségét a 
közigazgatási területén telepített 
családi, társasházi (lakossági), 
illetve kis- és közepes vállal-
kozások által telepített napele-
mekre. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy a vizsgálat 
eredményét a második félév első 
rendes ülésén ismertesse.
p s7. A testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte 
a polgármestert arra, hogy a 
szociális szolgáltatástervezési 
koncepció 2015. évi felülvizsgá-
latának megalapozásához készít-
tessen reprezentatív kérdőíves 
felmérést a Budapest Főváros 
Kormányhivatala XVIII. Kerü-
leti Hivatala, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatala, valamint a Buda-
pest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata által fenntar-
tott szociális és gyermekjóléti 
intézmények bevonásával. A 
felmérés elvégzésének várható 
költsége 2 millió forint, amely-
nek fedezete az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében sze-
replő általános tartalék.
p s8. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyöntetűen 
jóváhagyta – a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség által meg-
hirdetett KEOP-2012-5.5.0/B 
pályázati felhívás alapján – a 
Vándor Sándor u. 7. alatti (hrsz. 
150259/123) Vándor Óvoda és 
Fecskefészek Bölcsőde és Korai 
Fejlesztő Részleg energetikai fej-
lesztésére vonatkozó beruházási 
alapokmányt bruttó 151 979 790 
forintos beruházási összeggel.
p s9.  A testület 14 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat támogatja a PLER Kézilab-
dasport Kft-t, s egyben felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert 
a kft-vel a támogatási szerződés 
előkészítésére és aláírására, va-
lamint a szükséges intézkedé-
sekre az alábbi feltételekkel:   
– a támogatás célja a kézilabda-
sportág támogatása, fejlesztése;
– a kapott támogatást a PLER 
Kézilabdasport Kft. kizárólag a 
szerződésben foglalt költségek 
finanszírozására fordítja;
– a támogatási szerződés hatá-
rozott időre, 2016. június 30-ig 
szól;
– a támogatás mértéke 2015-ben 
a költségvetésben meghatározott 
összeg, az ezt követő években 
pedig a mindenkori éves költ-
ségvetési rendeletben elfogadott 
keretösszegig terjedhet.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással fel-
kérte a polgármestert, hogy az 
ez évi támogatás összegét az ön-
kormányzat 2015. évi költségve-
tésébe terveztesse be.

InterpellácIó
p Petrovai László (Párbeszéd Ma-
gyarországért) azzal kapcsolatban 
nyújtott be interpellációt Ughy At-
tila polgármesterhez, hogy a XVIII. 
kerületben felújított utak járható szé-
lessége csökkent. A pestszentlőrinci 
Pancsova utcai és a pestszentimrei 
Napló és Szálfa utcai lakosok hívták 
fel a képviselő figyelmét erre a problé-
mára.  Az érintettek sérelmezték, 
hogy amikor ezt szóvá tették, a 
kivitelező képviselőjétől lekeze-
lő, minősíthetetlen válaszokat 
kaptak: „Legalább majd nem 
mennek olyan gyorsan.” „Örülje-
nek, hogy ennyi is elkészült!” „A 
korábbi út sokkal rosszabb volt.” 
A Napló utca Szálfa utcai tor-
kolata környékén, valamint a 
Szigeti Kálmán és a Juhász Jó-
zsef utca közötti szakaszán is 
4 méterre csökkent az útpálya 
szélessége, ami kétirányú forga-
lom esetén már balesetveszélyes, 
mert az utóbbi szakaszon köz-
vetlenül az aszfalt határán pad-
ka helyett mély vízelvezető árok 
van. A Szálfa utca járható szé-
lessége mintegy 1,2 méterrel lett 
kisebb a korábbinál, ami szintén 
balesetveszélyes. 
Az önkormányzati képviselő az 
alábbi kérdéseket tette fel a pol-
gármesternek: A teljes szélességű 
útfelújításokra kerületünk mint-
egy 600 millió forintot áldoz, 
ezért joggal merül fel a kérdés, 
hogy vajon erre szerződtünk-e. 
Tud ön arról, hogy számos ut-
cánk járható szélessége már-
már balesetveszélyes mértékben 
csökkent? Amennyiben tudatos 
volt a keskenyítés, azt milyen 
tervezési és engedélyezési fo-
lyamat előzte meg? Az útpálya 
szélességét megváltoztatni enge-
dély nélkül nem lehet, ha pedig 
nem tudott róla a polgármester, 
akkor milyen szankciókat kíván 

foganatosítani a kerületünk sé-
relmére elkövetett „útlopás” is-
mert tettesei ellen? Elfogadható-
nak tartja-e, vagy inkább kikéri 
magának az itt élők nevében azt 
a stílust, ahogyan a kivitelező 
képviselője a kerületi lakosok-
kal beszélt?
Ughy Attila a következő választ 
adta:
Az utak teljes szélességű helyre-
állítását megelőzte egy geodéziai 
felmérés az útpályák kialakításá-
ról. Az úttervezéssel foglalkozó 
cég ennek alapján határozta meg 
a lehető legnagyobb, egységes 
szélességű útburkolat méretét. 
A Napló utcában az említett sza-
kaszon ez a szélesség nem érte el 
3,6 métert. A lakossági pana-
szok kezeléseként és a kivitelező 
vállalkozó empátiája jegyében a 
burkolatot 4 méter szélességben 
építették meg, amiért nem fize-
tett pluszpénzt az önkormány-
zat. Az útpálya vízelvezetését a 
már meglévő szikkasztóárkok 
látják el. A balesetveszélyes-
nek tűnő árkokat festett közúti 
pollerekkel tesszük láthatóvá.
A Szálfa utcában is egységes szé-
lességű útpálya kialakítása volt 
a cél. A vállalkozóval a tervező 
által meghatározott méretekre 
szerződtek.
Az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszünteté-
sének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm.rendelet 
p 4. § (1) bekezdése alapján 
nincs szükség a hatóság enge-
délyére, ha a munkálatok során 
közműátépítés nem szükséges, 
a beavatkozás az út közútháló-
zatba sorolását nem változtatja 
meg, továbbá a belterületi utak 
pályaszerkezetének megerősíté-
sekor, felújításakor sem.

(A március 19-ei ülés 
határozatai.)

rendeletek
p 1. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
megalkotta 11/2015. (III. 24.) 
sz. rendeletét az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 25.) rendelet módo-
sításáról.
p 2. A testület 17 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hoz-
ta meg 12/2015. (III. 19.) sz. 
rendeletét az üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről és a kár-
tyatermek, valamint a játékka-
szinók működési rendjéről szóló 
9/2013. (IV. 4.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
p 3. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el a 13/2015. (III. 24.) sz. önkor-
mányzati rendeletet a település-
képi véleményezési eljárásról.
p 4. A testület 16 igen szava-
zattal és 1 ellenszavazattal al-
kotta meg a 14/2015. (III. 24.) 
sz. rendeletet a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. 
(II. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.
p 5. A képviselő-testület  15 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal és 2 tartózkodással hozta 
meg  15/2015. (III. 24.) sz. ren-
deletét a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről és térítési dí-
jairól szóló 12/2008. (IV. 22.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

határozatok
p 6. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással dön-
tött arról, hogy bírósági ülnökké 
választja Tarjániné Varga Ka-
talint, Baracskay Máriát, Szik-
lai Katalint, dr. László Szabolcs 
Tamásnét, Béresné Szepesi Gab-

riella Máriát, Lombárné Bencsik 
Évát. Egyben felkérte a polgár-
mestert, hogy a szükséges irato-
kat a Budapesti XVIII. és XIX. 
kerületi Bírósághoz továbbítsa.
A testület 13 igen szavazat-
tal, 2 ellenszavazattal és 2 tar-
tózkodással határozott arról, 
hogy bírósági ülnökké választja 
Berényi Andrást, Feil Juliannát, 
Hegyi Andrást, Molnár Lász-
ló Mihálynét, Fischer Dánielné 
Csillag Rozáliát, Dobozi 
Gáborné Leiker Máriát, Bánlaki 
Ferenc Györgynét. Egyben fel-
kérte a polgármestert, hogy a 
szükséges iratokat a Budapesti 
XVIII. és XIX. kerületi Bíróság-
hoz továbbítsa.
p 7. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással úgy döntött, 
hogy 2015. április 1-jétől decem-
ber 31-ig  91 772 440 forintot 
biztosít a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányságnak a térfi-
gyelő kamerák üzemeltetésére, 
a túlszolgálat finanszírozására 
és az állampolgári kapcsolattar-
tásra.
A testület 15 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 2 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy írja alá a BRFK XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitánysággal a 
szóban forgó szerződést.
p 8. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy felül-
vizsgálja a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési 
és építési szabályzatáról szóló 
60/2006. (IX. 12.) önkormány-
zati rendeletet. Egyúttal felkérte 
a polgármestert a településfej-
lesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 36. §-a 
szerinti teljes eljárás megindítá-
sára, lefolytatására, valamennyi 
ezzel kapcsolatos intézkedésre, 
továbbá a tervezési szerződés 
megkötésére.
p 9. A testület 18 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy döntött, 
hogy a 438/2014. (VIII. 28.) sz. 
határozatát hatályon kívül he-
lyezi. 
A képviselők 18 igen szava-
zattal egyöntetűen határoztak 
úgy, hogy az önkormányzat a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (10) 
bekezdése és 11. § (17) bekezdé-
se b) pontja, továbbá az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdése alapján 2029. 
december 22-ig terjedő hatállyal 
együttműködési megállapodást 
köt a Szenczi Molnár Albert Re-
formátus Általános Iskolával az 
1188 Nagykőrösi út 55–57. sz. 
alatti, 142837 hrsz-on nyilván-
tartott ingatlanon található 20-
szor 40 méteres műfüves labda-
rúgópálya üzemeltetésére.
A képviselő-testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodással azonos tartal-
mú megállapodás megkötésére 
és aláírására.
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy döntött, hogy a 
437/2014. (VIII. 28.) sz. határo-
zatát hatályon kívül helyezi.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11. § (10) bekez-
dése és a 11. § (17) bekezdése b) 
pontja, továbbá az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 19. 

§ (1) bekezdése alapján 2029. 
december 22-ig terjedő hatállyal 
együttműködési megállapodást 
köt a Jézus Isteni Szívéről Ne-
vezett Karmelita Nővérek ki-
zárólagos tulajdonában álló, a 
1183 Gyöngyvirág u. 39–41. sz. 
alatti, 154654 hrsz-ú ingatlanon 
található Szent Lőrinc Katolikus 
Általános Iskola területén meg-
valósítandó kisméretű (grund), 
12-szer 24 méteres műfüves lab-
darúgópálya üzemeltetésére.
A képviselő-testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 2. sz. mellékle-
teként csatolt együttműködési 
megállapodással azonos tartal-
mú megállapodás megkötésére 
és aláírására.
p 010. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy a Magyar-
ország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 35. § (1) bekezdése és 
143. § (4) bekezdése, valamint 
az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról, juttatásáról, 
költségtérítéséről, a bizottsági 
tagok és a tanácsnokok díja-
zásáról szóló 38/1998. (XII. 8.) 
sz. önkormányzati rendelet 2. 
§. (3) bekezdése alapján az ön-
kormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. között 
2012. augusztus 31-én aláírt va-
gyonhasználati szerződést egé-
szítsék ki az Üllői út 493. fszt. 
5. (150771/A/3 hrsz.) és az Üllői 
út 483. fszt. 7–8. (150779 hrsz.) 
alatti ingatlannal. 
A szerződés 13. pontja az aláb-
biakkal egészül ki:
Budapest, XVIII. kerület, Ül-
lői út 493. fszt. 5. (150771/A/3 
hrsz.) 
Név: Ferencz István 
Párt: Demokratikus Koalíció
Budapest, XVIII. kerület Üllői 
út 483. fszt. 7–8. (150779 hrsz.)
Név: Kassai Dániel, Pócsi Ta-
más, Zarándy Zoltán
Párt: Lehet Más a Politika
A testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a Város-
gazda Zrt-vel kötött vagyonhasz-
nálati szerződés módosításához 
szükséges intézkedésekre és a 
szerződés módosításának alá-
írására.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert az ahhoz szük-
séges intézkedések megtételére, 
hogy az önkormányzat és a Pro-
jekt 18 Kft. közötti haszonbérle-
ti szerződést oly módon módo-
sítsák, hogy az Üllői út 493. fszt. 
5. (150771/A/3 hrsz.) és az Üllői 
út 483. fszt. 7–8. (150779 hrsz.) 
alatti helyiségek kikerüljenek 
annak mellékletéből, a haszon-
bérleti díjat a helyiségek bérleti 
díjának kieséséből származó 
bevételkiesés mértékéig csök-
kentsék, egyúttal felhatalmazta 
a polgármestert a módosított 
szerződés aláírására.
11. A testület 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással egyetértett 
az Európai Területi Együttmű-
ködési Programok (2014–2020) 
alapján a Central Europe prog-
ramban való részvétellel és a pá-
lyázatok benyújtásával, valamint 
felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  

A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy nyertes pályázat 
esetén a Central Europe prog-
ram megvalósításához szüksé-
ges 10,7 millió forint önrészt a 
mindenkori hatályos költségve-
tés terhére biztosítja.
12. A testület 18 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata maximum 
bruttó 22,5 millió forint összegű 
támogatási igénnyel benyújtja 

pályázatát a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt „Óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruhá-
zások támogatása” című pályá-
zat keretében „A Pestszentimrei 
Gyöngyszem Óvoda bővítése” 
fejlesztési céllal. A képviselők 
felkérték a polgármestert a to-
vábbi szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan döntött 
arról, hogy biztosítja a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által 
kiírt „Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatása 
– A Pestszentimrei Gyöngyszem 
Óvoda bővítése” címmel benyúj-
tandó pályázat 50 százalékos 
önerejét, azaz maximum bruttó 
22,5 millió forintot a 2015. évi 
költségvetés terhére, valamint 
vállalja, hogy a fejlesztéssel érin-
tett ingatlant tíz évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően – a 
működtetésre vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok betartásával 
– használja. 
13. A testület 18 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a Sztehlo 
Gábor Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnáziummal határozott 
időre – 2019. december 31-ig 
tartó hatállyal – támogatási 
szerződést köt. Az önkormány-
zat 2015-re 7,6 millió forint 
működési célú támogatást, a to-
vábbi években pedig a hatályos 
költségvetésben meghatározott 
összegű támogatást ad az isko-
lának. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási szerződés aláírásá-
ra az 1. sz. melléklet szerint. 
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött 
arról, hogy az önkormányzat a 
Szenczi Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskolával határo-
zott időre – 2019. december 31-
ig tartó hatállyal – támogatási 
szerződést köt. Az önkormány-
zat 2015-re 5,45 millió forint 
működési célú támogatást, a to-
vábbi években pedig a hatályos 
költségvetésben meghatározott 
összegű támogatást ad az isko-
lának. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási szerződés aláírásá-
ra az 1. sz. melléklet szerint.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a Lili-
omkert Katolikus Óvodával ha-
tározott időre – 2019. december 
31-ig tartó hatállyal – támoga-
tási szerződést köt. Az önkor-
mányzat 2015-re 4,2 millió fo-
rint működési célú támogatást, 
a további években pedig a hatá-
lyos költségvetésben meghatá-
rozott összegű támogatást ad az 
óvodának. A testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására 
az 1. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyetértésben döntött 
arról, hogy az önkormányzat a 
Szent Lőrinc Katolikus Általá-
nos Iskolával határozott időre 
– 2019. december 31-ig tartó ha-
tállyal – támogatási szerződést 
köt. Az önkormányzat 2015-re 
7,01 millió forint összegű mű-
ködési célú támogatást, a to-
vábbi években pedig a hatályos 
költségvetésben meghatározott 
összegű támogatást ad az isko-
lának. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a támogatási szerződés aláírásá-
ra az 1. sz. melléklet szerint.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a Wesley 
Kincsei Általános Iskola és 
Gimnáziummal határozott idő-
re – 2019. december 31-ig tartó 
hatállyal – támogatási szer-
ződést köt. Az önkormányzat 
2015-re 740 ezer forint összegű 
működési célú támogatást, a to-
vábbi években pedig a hatályos 
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költségvetésben meghatározott 
összegű támogatást ad az is-
kolának. A testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására 
az 1. sz. melléklet szerint. 
14. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással  úgy döntött, 
hogy a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK)  ál-
tal fenntartott iskolák intézmé-
nyi tanácsába a 2014–2019-es 
önkormányzati ciklus végéig a 
következő képviselőket delegál-
ja. Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskola: Bauer Ferenc, 
Bókay Árpád Általános Iskola: 
Tóth Kálmán, Brassó Utcai Ál-
talános Iskola: Galgóczy Zoltán, 
Csontváry Kosztka Tivadar Ál-
talános Iskola: Zarándy Zoltán, 
Darus Utcai Magyar–Német 
Két Tannyelvű Általános Isko-
la: Sántha Gábor, Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola: Torma 
Beáta,  Gloriett Sportiskolai 
Általános Iskola: Havasi Zol-
tán, Gulner Gyula Általános 
Iskola: Szarvas Attila, Kandó 
Téri Általános Iskola: Dámsa 
Jószef, Kastélydombi Általános 
Iskola: Csabafi Róbert, Kassa 
Utcai Általános Iskola: Kőszegi 
János, Kastélydombi Általános 
Iskola: Csabafi Róbert, Pest-
szentlőrinci Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola: Kádár 
Tibor, Kondor Béla Általános 
Iskola: Gyenge Károly, Vajk-szi-
get Általános Iskola: Dömötör 
István, Táncsics Német Nem-
zetiségi Általános Iskola: Lé-
vai István Zoltán, Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei, Nyelvi Ál-
talános Iskola és Gimnázium: 
Kádár Tibor, SOFI Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény: 
Kiss Róbert, Karinthy Frigyes 
Gimnázium: Szarvas Attila, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek Gimnáziuma: Havasi 
Zoltán, Dohnányi Ernő Alap-

fokú Művészeti Iskola: Torma 
Beáta.
A testület – 14 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással – a KLIK által fenntartott 
iskolák iskolaszékébe a 2014–
2019-es önkormányzati ciklus 
végéig a Brassó Utcai Általános 
Iskolába Galgóczy Zoltánt, a 
Pestszentlőrinci Német Nemze-
tiségi Általános Iskolába Kádár 
Tibort delegálta.
15. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag jóvá-
hagyta a 1188 Vezér utca 46. 
alatti Pestszentimrei Gyöngy-
szem Óvoda módosító okiratát 
az 1. sz. melléklet szerint. A kép-
viselők felkérték a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre.  
A testület 17 igen szavazat-
tal egyöntetűen jóváhagyta a 
Pestszentimrei Gyöngyszem 
Óvoda egységes szerkezetű mó-
dosított alapító okiratát a 2. sz. 
melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyetértésben jóvá-
hagyta a Kondor Béla sétány 3. 
alatti Pestszentlőrinci Eszterlánc 
Óvoda módosító okiratát a 3. sz. 
melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyta a Pest-
szentlőrinci Eszterlánc Óvoda 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 4. sz. melléklet 
szerint. A képviselők felkérték a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóvá-
hagyta a Kondor Béla sétány 14. 
alatti Pestszentlőrinci Robogó 
Óvoda módosító okiratát az 5. 
sz. melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan jóváhagyta a 
Pestszentlőrinci Robogó Óvoda 

egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 6. sz. melléklet 
szerint. A testület felkérte a pol-
gármestert a szükséges intézke-
désekre. 
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag jóváhagy-
ta a Kondor Béla sétány 12. sz. 
alatti Pestszentlőrinci Pitypang 
Óvoda módosító okiratát a 7. 
sz. melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen jóváhagyta a Pest-
szentlőrinci Pitypang Óvoda 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 8. sz. melléklet 
szerint. A képviselők felkérték a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a Kondor Béla 
Közösségi Ház és Intézményei, 
valamint a Pestszentimrei Kö-
zösségi Ház gazdálkodási fel-
adatait 2015. április 1-jétől a 
XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó 
Szolgálathoz rendeli. A képvi-
selők felérték a polgármestert, 
hogy tegye meg a határozat vég-
rehajtásához szükséges intézke-
déseket.  
A testület 17 igen szavazat-
tal egyhangúlag jóváhagyta a 
XVIII. kerületi Gazdasági Ellá-
tó Szolgálat alapító okiratának 
módosítását az előterjesztés 9. 
sz. melléklete szerint. A képvi-
selők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egybehangzóan jó-
váhagyta a XVIII. kerületi Gaz-
dasági Ellátó Szolgálat egységes 
szerkezetű módosított alapító 
okiratát az előterjesztés 10. sz. 
melléklete szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
16. A testület 17 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat 
támogatási szerződést köt a Téb-

láb Táncművészeti Alapítvány-
nyal az alábbi feltételekkel:
– Az alapítvány havi rendszeres-
séggel (de legalább évi tíz alka-
lommal) táncházat tart minden 
érdeklődő korosztály részére.
– Művészeti munkájával, tánc-
csoportjai aktív részvételével, 
felkérésre közreműködik az ön-
kormányzat és intézményei által 
szervezett rendezvényeken, ün-
nepségeken évente legalább tíz 
alkalommal.
– Az általa szervezett szakmai 
táborokban elsőbbségben része-
síti a kerületben élő gyermeke-
ket és fiatalokat.
– Az általa működtetett tánc-
művészeti iskolában elsőbbség-
ben részesíti a kerületben élő 
gyermekeket és fiatalokat.
– A kerületi nevelési, oktatási 
intézmények igénye szerint kü-
lön megállapodás alapján tánc- 
és népművészeti foglalkozásokat 
tart az adott helyszínen.
– Aktívan együttműködik a ha-
táron túli (magyar anyanyelvű) 
táncoktatókkal és néptánccso-
portokkal, megszervezi, lebo-
nyolítja a vendégszerepléseket, 
találkozókat, közös képzéseket.
– A néptáncoktatáshoz kapcso-
lódóan évente legalább öt alka-
lommal nyitott programokat 
szervez a népművészet, a tánc-
művészet különféle területein. 
– Igény szerint a kerületi neve-
lési, oktatási intézményekben 
dolgozó pedagógusokat önálló 
munkára felkészíti, képzi – kü-
lön megállapodás alapján.
– Minden évben legkésőbb 
augusztus 31-ig megren-
dezi a Tébláb Nemzetközi 
Néptáncfesztivált.
– A kapott támogatást kizárólag 
a vállalt feladatokra fordítja.
– A támogatási szerződést 2017. 
december 31-ig terjedő hatállyal 
kötik meg,
– A támogatás mértéke a min-
denkori éves költségvetési ren-
deletben elfogadott keretösszeg 
erejéig terjedhet.

A testület egyben felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés 
aláírására, valamint a szükséges 
intézkedésekre.  
17. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy a XVIII. kerületi 
Gazdasági Ellátó Szolgálat költ-
ségvetésének dologi kiadásai 
terhére az alább részletezettek 
szerint biztosíthatja a KLIK által 
fenntartott kerületi köznevelési 
intézmények nevelőmunkáját 
segítő eszközök beszerzését: 
Ady Endre Általános Iskola: 1 
630 000 Ft, Bókay Árpád Álta-
lános Iskola: 
2 455 000 Ft, SOFI Óvoda, Álta-
lános Iskola, Speciális Szakisko-
la és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény: 930 000 
Ft, Brassó Utcai Általános Is-
kola: 2 765 000 Ft, Csontváry 
Kosztka Tivadar Általános Is-
kola: 1 280 000 Ft, Darus Utcai 
Általános és Magyar–Német 
Két Tannyelvű Iskola: 2 435 000 
Ft, Dohnányi Ernő Alapfokú 
Művészeti Iskola: 1 762 000 Ft,  
Eötvös Loránd Általános Iskola: 
1 910 000 Ft, Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek Gim-
náziuma: 1 077 000 Ft, Gloriett 
Általános és Sportiskola: 1 
890 000 Ft, Gulner Gyula Ál-
talános Iskola: 1 890 000 Ft, 
Kandó Téri Általános Iskola: 3 
875 000 Ft, Kapocs Általános és 
Magyar–Angol Két Tannyelvű 
Iskola: 1 960 000 Ft, Karinthy 
Frigyes Gimnázium: 3 330 000 
Ft, Kassa Utcai Általános Isko-
la: 2 660 000 Ft, Kastélydombi 
Általános Iskola: 2 515 000 Ft, 
Kondor Béla Általános Iskola: 
1 760 000 Ft, Nevelési Tanácsadó 
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat: 1 138 000 Ft, Pedagógiai 
Szakmai Szolgáltató: 1 554 000 
Ft, Pestszentlőrinci Német 
Nemzetiségi Általános Iskola: 1 
960 000 Ft, Táncsics Általános 
és Német Nemzetiségi Iskola: 
970 000 Ft, Vajk-sziget Általános 
Iskola: 1 825 000 Ft, Vörösmar-

ty Mihály Ének-zenei Nyelvi Ál-
talános Iskola és Gimnázium: 3 
255 000 Ft. A testület felkérte a 
polgármestert a fent részletezet-
tek végrehajtásához szükséges 
egyedi működtetési szerződés 
előkészítésére, és felhatalmazta 
őt a szerződés aláírására.
18. A testület 18 igen szavazat-
tal egyhangúlag felhatalmazta 
a polgármestert arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. kö-
vetkező taggyűlésén az  önkor-
mányzat képviselőjeként vegyen 
részt.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan felha-
talmazta a polgármestert, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. e kör-
ben tartandó következő taggyű-
lésén szavazatával támogassa 
azt, hogy 2015. május 1-jétől a 
társaság ellátási kötelezettségé-
ből kikerüljön a 1184 Dolgozó 
utca 12. alatt található orvosi 
rendelőből a 380096602 kódú 
felnőtt fogorvosi praxis.
A testület 18 igen szavazattal 
egyetértésben felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a kft. kö-
vetkező taggyűlésén az egész-
ségügyi alapellátás megszer-
vezését és működtetését érintő 
döntésekhez kapcsolódó doku-
mentumokat aláírja. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyetértésben fel-
hatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés mó-
dosításának aláírására.
19. A testület 16 igen szavazat-
tal, 1 ellenszavazattal és 1 tar-
tózkodással elfogadta Csabafi 
Róbert önkormányzati képvise-
lő, energetikai tanácsnok 2015. 
évre vonatkozó munkatervét.

A határozatok további pontjait 
anyagtorlódás miatt április végi 
számunkban közöljük.
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A XVIII. kerületben – a Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási és Hatósági Irodája Közterület-
felügyeleti Csoportjának nyilvántartása alap-
ján – aránytalanul megnőtt a jogosulatlanul 
tárolt gépjárművek száma. Ezek célpontot 
nyújthatnak az autófeltörések elkövetőinek, 
a rongálóknak is, ami miatt nemcsak a kör-
nyezetünket és a közterület rendjét zavarják, 
hanem bűncselekmények és szabálysértések 
elkövetésére is alkalmat adnak. Az üzemkép-
telen gépjárművek közterületen való jogosu-
latlan tárolásának visszaszorítása érdekében 
a közterület-felügyelet intenzív ellenőrzésbe 
kezdett.
Felhívjuk az autótulajdonosok figyelmét, 
hogy a Fővárosi közgyűlés Budapest Fő-
város közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításá-
ról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen 
járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010. (VI. 4.). számú rendelete 49. §  alap-
ján az üzemképtelen járművek – a (2) bekez-
désben foglalt kivétellel – nem tárolhatók 
közterületen közterület-használati hozzájá-
rulás nélkül. A gépjármű üzemben tartója az 
üzemképtelenné vált járművet saját költségén 
köteles haladéktalanul eltávolítani a közterü-
letről. Üzemképtelen gépjárművet közterület-
használati hozzájárulás nélkül csak mellékút-
vonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. 
A közterület-használati hozzájárulást a gép-
jármű üzemben tartója a tárolás helye szerint 
illetékes önkormányzattól kérheti.
A közterület-használat rendjével és engedélye-
zésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. 
(VII. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a alap-
ján bárki szabadon használhatja a közterületet 

rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabály-
ok keretei között –, oly módon, hogy mások 
hasonló célú jogait nem csorbíthatja. A közte-
rület rendeltetésétől eltérő használatához a tu-
lajdonos hozzájárulása, illetve a hozzájárulást 
igazoló határozat megléte szükséges.
Az önkormányzati rendelet – az 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel – meghatározza, 
hogy a közlekedésben való részvétel feltéte-
leivel nem rendelkező vagy a közlekedésben 
részt nem vevő járművek elhelyezése, tárolá-
sa közterület-használati hozzájárulás nélkül 
főútvonalon tilos, mellékútvonalon pedig 
– közterület-használati hozzájárulás nélkül – 
legfeljebb 10 napig szabad tárolni, a közterü-
let-használati hozzájárulás megléte esetén pe-
dig legfeljebb 90 napig tárolható a gépkocsi. 
A közúti közlekedés biztonságának és za-
vartalanságának megteremtése érdekében 
kérem, hogy minden gépjármű-tulajdonos 
vagy gépjárművet üzemben tartó ellenőrizze 
a forgalmi engedély érvényességét, illetve a 
gépkocsi műszaki állapotát.  A jogosulatlanul 
elhelyezett személygépjárművek tulajdonosát, 
üzemben tartóját levélben értesíti a közterü-
let-felügyeleti csoport. Amennyiben a felszó-
lítás kézhezvétele után a gépjármű továbbra is 
jogosulatlanul közterületen található, a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet 59. §-ban foglal-
tak szerint a közterület-felügyelet a gépjármű-
vet elszállítja. Az elszállítás az üzemben tartó 
költségére történik.
Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Ê dr. molnár Ildikó
címzetes főjegyző

FelhíVás
BUDAPEST FőVÁROS XVIII. KERÜLET  

PESTSZENTLőRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNyZATA

RAJZPÁLyÁZATOT HIRDET
„KEDVENC TANTÁRGYAM”

címmel

9–14 éves gyermekek számára.

A rajzolni szerető tanulóktól az általuk kedvelt tantárgyhoz kapcsolódó pályaműveket várunk.
A legjobbnak ítélt pályaművek felkerülnek az önkormányzat által összeállított füzetcsomag 

borítójára, s készítőik tárgyjutalomban részesülnek.
Pályázhat minden XVIII. kerületi általános iskolában tanuló diák.

Az A/4-es méretű, szabadon választott technikával készített pályaműveket

2015. ÁPRILIS 30-IG
lehet beadni

– személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján (Kékesi Bernadett közneve-
lési referens, 216. sz. iroda) vagy – postai úton: Budapest XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Iroda, 1184 Budapest, Üllői út 400. (Kékesi Bernadett köznevelési referens 

részére)

Kérjük, hogy a pályaművek hátoldalán szíveskedjenek feltüntetni az alábbi adatokat:
– intézmény neve

– tanuló neve
– tanuló osztálya

– felkészítő tanár neve

A 10 legjobbnak ítélt pályaművet az intézmények nyújthatják be, és
azok lehetőség szerint többféle tantárgyhoz kapcsolódjanak.

A beérkezett pályaművekből kiállítás nyílik, s annak keretében tartjuk 
majd az ünnepélyes díjátadást. 

ZÖLD UTAT KAPOTT 
AZ „OTTHON MELEGE” PROGRAM

tisztelt gépKocsi-
tulajdonosoK!
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8 Hét kerületi iskola diákjai szavaltak együttKultúra

Miért éppen 
az ajtó?
Az ajtó – ez a címe az 5Kor Képző-
művész csoport által hat évvel ezelőtt 
életre hívott tematikus kiállítássorozat 
legújabb rendezvényének. A szamárfül 
kiállítás megnyitóját a hagyományok-
hoz híven április 1-jén tartották.

Miért épp az ajtó? – kérdezte mindenki az 
eseményen. A Városképnek nyilatkozó Huller 
Ágoston festőművész, az 5KOR egyik alapítója 
és a Szamárfül című tematikus kiállítássorozat 
egyik ötletgazdája elmondta, hogy a cím erede-
tileg „A tévedés” lett volna, de azt végül elvetet-
ték, mert túl negatívnak tűnt. A kiállítást meg-
nyitó Kucsák László országgyűlési képviselő is 
folytatott nyomozást a témában.

– Amikor a csoport egyik tagjától megkér-
deztem, miért éppen az ajtó, ő visszakérdezett: 
„Miért, a múltkor miért épp a körvinkli volt?” 
Elárulom, hogy ez Árvay Zolta volt – mesélte.

A rejtélyre tehát nem derült fény, de az iga-
zat megvallva erre komolyan senki nem is szá-
mított. A hat évvel ezelőtt egyszeri esemény-
ként induló Szamárfül sorozat lényegéről most 
már mindenki tudja, hogy az 5KOR tagjai adott 
témára kérnek műveket a vállalkozó kedvű mű-
vésztársaktól, és mivel a kiállítás megnyitását – 
nem véletlenül – április 1-jére időzítik, minden 
résztvevő számára evidens, hogy a felkérést hu-
morral kell kezelni.

A Szamárfül ma már tehát hagyomány. A 
megnyitó most is április 1-jén volt, ezúttal is a 
csoport bázisának számító Kondor Közösségi 
Házban, és a mostani eseményre is a képzőmű-
vészeti élet színe-java érkezett friss, kifejezetten 
az alkalomra készült alkotásokkal.

A grafika 
mesterei

A három grafikus mester címmel nyílt kiállítás 
április 10-én a Fehéren Feketén Galériában. A 
tárlat Hincz Gyula Kossuth- és Munkácsy-díjas 
festőművész, grafikus és két tanítványa, Reich 
Károly és Gross Arnold Kossuth-díjas grafikus-
művészek irodalmi művekhez készített ritkán 
látott rajzait, nyomatait és rézkarcait mutatja 
be.  A kiállítást Galgóczy Zoltán alpolgármester 
(képünkön) nyitotta meg. A tárlat előzetes beje-
lentkezés alapján április 22-ig tekinthető meg.

Ê cs. m.

Örömzenélésből 
zeneművészet
A Jazz18 sorozatban ismét három 
ígéretes ifjú dzsesszénekessel ismer-
kedhetett meg a kerületi közönség. 
horváth cintia, Kész Petra és Palágyi 
ildikó felpezsdítette a hangulatot.

A dzsessz szabályozott, legfőbb eleme mégis az 
improvizáció, amivel – követve az emberi han-
gulatot – hol táncra perdít, hol elgondolkodtat. 
Sokszínű és sokoldalú, azonnal magával ragadja 
a hallgatóságot bárhol is szólalnak meg az ak-
kordok. Jól tudja ezt Berki Tamás dzsesszéne-
kes is, aki hónapról hónapra a kortárs hazai 
dzsesszpaletta kiemelkedő művészeit invitálja a 
kerületbe.

A Jazz18 elnevezésű sorozat sikere pedig tö-
retlen, a vájt fülű közönség minden alkalommal 
megtölti a Fehéren Feketén Galériát. Legutóbb 
három ifjú tehetség, Horváth Cintia, Kész Petra 
és Palágyi Ildikó, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hallgatói Möntör Máté gitárkíséreté-
ben álltak színpadra.

– Mindhárman komolyzenei alapokkal ren-
delkezünk, hegedűn, zongorán tanultunk ját-
szani, mielőtt kikötöttünk az éneklésnél. Azt 
gondoljuk, hogy aki idáig eljut, és bekerül ebbe 
az iskolába, az már elég elszánt, és hivatássze-
rűen is a zenével szeretne foglalkozni. Jó visz-
szacsatolás ez mindannyiunk számára. Bár ki 
tudja… Berki tudja! – foglalták össze jókedvűen 
az énekesek.

Ê csernai 

Álomból 
valóság 
záhorzik nándor pestszentimrei szob-
rászművésznek 80. születésnapja al-
kalmából nyílt kiállítása április 8-án a 
Pestszentimrei Közösségi házban. 

A Pécsett született Záhorzik Nándor édesapja 
bányász volt, ezért természetes volt számára, 
hogy az iskolai szünetekben ő is tolja a csillét az 
István-bányában.  A szülővárosában sajátította 
el a kőművességet, és szakmunkás-bizonyítván-
nyal a zsebében az akkor épülő Dunaújvárosba 
ment dolgozni. Ez nem volt véletlen, mert a vá-
rosban nemcsak szakmunka volt bőven, hanem 
egy jó hírű képzőművészeti kör is működött. 
Nándornak gyermekkori álma volt, hogy festő 
legyen, de amikor felvételizett a Képzőművésze-
ti Főiskolára, Tóth Ila szobrászművész a rajzait 
látva azt javasolta, hogy szobrászati tanulmá-
nyokat folytasson. Miközben a főiskolára járt, 
letette a szakérettségit is.

Záhorzik Nándor pályafutása alatt számos 
köztéri emlékművet, portrét, díszítőszobrot al-
kotott. Emellett ma is készít még kisplasztiká-
kat, amelyeket bensőségesség, líraiság jellemez.  
A születésnapi tárlaton a művész kisebb 
méretű, főként fából megformált szob-
rai, kisplasztikái láthatók, valamint Pintér 
Kálmán orvosnak, a pestszentimrei szak-
rendelő névadójának domborműve, amelyet 
májusban avatnak fel. (Az interneten szá-
mos közterületi alkotás is megtekinthető.)  
A kiállítást Buczkó Imre festőművész, mű-
vészeti író nyitotta meg, meleg szavakkal: 
– A mester művészetében realisztikusan je-
lennek meg az alakok, biztos szakmai tudás 
sugárzik minden alkotásából, az anatómia fel-
sőfokú ismerete. A Záhorzik-féle stílusjegyek 
tagadhatatlanok… Úgy bánik az anatómiá-
val, mint a szuperzsonglőr az égő fáklyákkal.  
Az április 30-ig megtekinthető kiállítás meg-
nyitóján Papp Györgyi előadóművész működött 
közre. 

Ê fülep e.

Vitázik 
a világ ifjúsága
idegen nyelvű vitaversenyt rendezett 
március 25-én a Karinthy Frigyes gim-
názium. A fiatalok tudása és felkészült-
sége idén is lenyűgözte a nemzetközi 
zsűrit.

A középiskolásoknak szánt Vitázik a világ if-
júsága (Jugend debattiert international) elne-
vezésű német nyelvű nemzetközi vitaversenyt 
immár öt éve rendezi meg a Goethe Intézet a 
közép- és kelet-európai országok diákjai szá-
mára. A Karinthy Frigyes Gimnázium tanulói 
most második alkalommal vettek részt a ver-
senyen, továbbá maga a gimnázium szolgált az 
országos döntő egyik helyszínéül.

A gimnáziumban megrendezett versenyen 
négy intézmény – a soproni Berzsenyi Dániel 
Gimnázium, a budapesti Tamási Áron Gim-
názium, Városmajori Gimnázium és Karinthy 
Frigyes Gimnázium – versenyzői szálltak vitába 
német nyelven. A vetélkedőt a Goethe Intézet 
képviseletében Salakta Tünde koordinálta és 
moderálta, a zsűritagok pedig Magyarországon 
oktató német vendégtanárok, valamint a ver-
seny korábbi éveinek nyertesei voltak. Hazánk-
ban összesen 16 iskola képviselő mérték össze a 
tudásukat. A selejtezőket követően 16 versenyző 
– köztük Kádár Bence, a Karinthy gimnázium 
tanulója – szerepelhet az április 16-i országos 
válogatón. A gimnázium idén végző tanulója, 
Bartha Regina tavaly a varsói döntőben 2. he-
lyezést ért el.

A diákok két héttel a verseny előtt kapták 
meg a fordulók témáit, amelyek alapos kidol-
gozása most is elengedhetetlen volt, hiszen az 
értékelési szempontok között a vitakultúra, a 
beszédkészség és a szaktudás figyelembevétele 
is szerepelt. Hogy mit lehet nyerni ezen a ver-
senyen? Tárgyi jutalom nincs, viszont minden 
nemzet nyolc legeredményesebb indulója az or-
szágos döntő előtt egy drezdai tréningen vehet 
részt, ahol képességeik fejlesztésén túl határo-
kon átívelő kapcsolatok és barátságok is szö-
vődnek. A legjobbak pedig nyári németországi 
ösztöndíjat nyerhetnek.

Ê csernai

Kosztolányi verse, mondhatni, már az Üllői úton 
elkezdődött, hiszen a csodás hangvételű költő egy 
másik műve, az Üllői úti fák című „szereplői” fi-
gyelték és kísérték azokat a tanulókat, akik amúgy 
azért is bandukoltak a Kossuth téri evangélikus 
iskola elé, hogy Guinness-rekordot döntsenek. 
Ott már várta őket a dobogó, hogy azt körbevéve 
és „körbeszavalva” tegyenek hitet a költészet mel-
lett a költő egy másik versével, a Mostan színes 
tintákról álmodom cíművel.

A „főnök”, Jordán Tamás Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész, rendező, színigazgató, érde-
mes művész és Fűzfa Balázs irodalomtörténész, 
aki Jordán társaként segít a verssorokban való el-
igazodásban, hibátlanná tételében.

A versmondás szinte percre pontosan kezdő-
dött a gyönyörű tavaszban, amit már csak azzal 
lehetett még szebbé, emlékezetesebb tenni, hogy 
az ígéretekhez hűen hét kerületi iskola – a Gulner, 
a Pogány, a Karinthy, a Vörösmarty, a Szent Lő-
rinc, a Piros, valamint a gondos házigazda, a 
Sztehlo –  mintegy kétezer diákja lépegetett kép-

letesen Kosztolányi soraival a rekorddöntés felé. 
Alapvetően ők, a tömeg kellett ehhez, ám az is, 
aki az „okosat” mondta nekik a dobogóról. Jor-
dán Tamás ezúttal is vezérként viselkedett, úgy 
irányított minden szót. Azt is például, hogy verset 
(is) úgy kell mondani, mintha szabadon beszél-
nénk. Ezt kérte az ifjaktól, meg azt is, hogy a vers 
első szava, a „mostan” után tartsanak csöppnyi 
szünetet, s csak utána vágjanak bele annak foly-
tatásába.

Így történt, s ennek is köszönhetően haladt üte-
mesen és gyorsan a rekorddöntési kísérlet. Visz-
szazengték a gyönyörű sorokat a Kossuth tér fái, 
s mire észbe kaphattak volna a gyerekek, netán 
nyűgösködni kezdtek volna az áprilisi nyárban, 
Jordán már meg is köszönte a teljesítményüket.

– Kiválóak voltatok, tökéletesen tudtuk együtt 
szavalni ezt az örök művet. Tisztelegtetek a köl-
tészet napja, József Attila és Kosztolányi előtt is. 
Nem is tudok mást mondani, csak annyit, hogy 
köszönöm…

Ê róth ferenc

Kosztolányival közösen ünnepelt 
kétezer kerületi iskolás

 
A nagy versmondás, József Attila születésnapja, nem mellesleg a költészet napja 
alkalmából a múlt pénteken ismét megtelt a Kossuth tér. Jordán tamás vezény-
letével nyolc kerületi iskola diákjai szavalták el Kosztolányi dezső Mostan színes 
tintákról álmodom című versét.

A forgalomtól távol eső kertvárosi környezet-
ben található intézményt 1947-ben alapította a 
XVIII. kerületi tanács. A négy csoporttal mű-
ködő Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda 108 
kisgyermek második otthona.  

– Az óvoda udvara felújításra szorult, azon-
ban ezt intézményi forrásból nem tudtuk volna 
megvalósítani, ezért kértük az önkormányzat 
anyagi támogatását – mondta Minkolényi Ilo-
na, az óvoda vezetője. – Korábban próbálkoz-
tunk az udvar füvesítésével, de ez nem vált be, 
és az esővíz elvezetését sem tudtuk megoldani.  
Az Aprók Falva óvoda csaknem 3 millió fo-
rinttal, az önkormányzat pedig több mint 4 
millió forinttal járult hozzá az udvar felújítá-
sához. Egy részét színes, vízáteresztő, öntött 
gumiburkolattal borították, biztonságos te-
repet nyújtva a gyerekeknek a játékhoz és az 
alapvető közlekedési szabályok elsajátításához. 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
munkatársai az udvari játszóeszközöket is fel-
újították, és a homokozóba friss homokot vit-
tek. 

Az udvar ünnepélyes átadásakor az óvodá-
sok rövid műsorral kedveskedtek a meghívott 
vendégeknek. Galgóczy Zoltán alpolgármester 
ünnepi köszöntőjében elmondta: nagyon fon-
tos, hogy minél kisebb korban szerettessük 
meg a gyermekekkel a mozgást, mert Európá-
ban az egyik legkövérebb nép a magyar.  

Az avatószalag átvágását követően Galgóczy 
Zoltán és Kőszegi János, a településrész önkor-
mányzati képviselője a kerület nevében kül-
téri játékokkal ajándékozta meg az ovisokat.   
 Az ünnepélyes avatáson részt vett Kucsák 
László országgyűlési képviselő és Banyár Lász-
ló, a Városgazda Zrt. vezérigazgatója is.

Ê f. e.

Biztonságos terep a játékhoz 
A Pestszentlőrinci Aprók Falva óvodába járó gyerekek végre a megújult udvaron 
játszhatnak, és játékosan gyakorolhatják a szabályokat a mini közlekedési pályán. 
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9Jusson eszünkbe Andreas Schätzle atya is a gyaloglás során egyház

az oldalt összeállította: róth ferenc

�kilencedik alka-
lommal rendezik 
meg május 9-én 

a budapestet körül-
ölelő élő rózsafüzér 
zarándoklatot. egy-
szerre öt helyszínről, 
kilenc útvonalon indul 
el a zarándoklat, 
amelynek két szaka-
sza – a soroksárról 
és a rákoskeresztúr-
ról érkező – is érinti a 
kerületünket. a nap a 
Havanna-lakótelepen 
lévő szent lászló-
plébániatemplomnál 
közös ünnepélyes 
szentmisével ér vé-
get. a bizonyára sok 
kerületi hívőt is érintő 
eseményről szarvas 
attilával, az egyházi 
ügyekért is felelős 
alpolgármesterrel, a 
szent lőrinc katoli-
kus általános iskola 
igazgatóhelyettesével 
beszélgettünk. 

 
– Mi a története az évente meg-
rendezett Élő rózsafüzér zarán-
doklatnak?

– Andreas Schätzle bécsi 
katolikus atya a szellemi aty-
ja ennek a zarándoklatnak. Az 
ő gondolatának köszönhetjük, 
hogy sok ezren válnak, hogy úgy 
mondjam, rózsafüzérré Európa-
szerte, s ölelik körbe imával a 
városukat Isten áldását kérve.

kileNc éV,  
kileNc szakasz
– Az atya álma 2003-ban lett 
valósággá, ám Magyarországon 
még csak a kilencedik zarándok-
latra készülünk.

– Budapesten 2007 óta él 
ez a kezdeményezés. Aki va-
lamennyi zarándoklaton részt 
vett, az képletesen éppen most, 

május 9-én éri körbe Buda-
pestet, hiszen kilenc szakasza 
van a zarándoklatnak. Kilenc 
esztendő, kilenc szakasz, így 
elmondható, hogy „bezárul” 

a hívek alkotta rózsafüzérkör.  
    – Több alkalommal volt már 
szerencsém találkozni és be-
szélgetni a zarándokok kisebb-
nagyobb csoportjával az egyik 

pihenőállomáson, a Szent Im-
re-plébániatemplom kertjében. 
Nem túlzok, ha azt mondom: 
hihetetlen boldogsággal beszéltek 
az emberek, a családok a zarán-

doklatról, a mögöttük álló kilo-
méterekről.

– Az iskolánk szervezésében 
már én is részt vettem a zarán-
doklaton. Soknak tűnik a távol-

ság, de valahogy másként fárad 
el az ember, ha ilyen közösség-
ben tölt el 12 órát.

emelkedeTTséG
– Láttam, tapasztaltam, hogy a 
hosszú gyaloglást követő szent-
mise emelkedettsége is más, mint 
egy „egyszerű” szertartásé.

– Valóban, a  zarándok-
lat végén az egész kerület több 
plébániájáról összegyűlt hívek 
közösen, örömmel élik meg az 
összetartozásukat, közösségben 
fordulnak imával a Teremtőhöz, 
akitől bizony a nagyvárosi élet-
formában könnyebben eltávolo-
dunk. Az ünnepélyes szentmise 
után mindenkinek jólesik a ba-
ráti beszélgetések közben elfo-
gyasztott uzsonna.

– Az idén ki celebrálja a 
szentmisét a Szent László-plébá-
niatemplomban?

– Snell György püspök úr fo-
gadja a híveket, ő tart szentmi-
sét.

Találkozás 
isTeNNel
– Mi lehet a célja a rózsafüzér-
zarándoklatnak azon túl, hogy a 
gyaloglást vállalók egészségesen, 
a szabad levegőn töltik el a nap-
jukat?

– Az Élő rózsafüzér zarán-
doklat kimondott célja, hogy a 
hívők közösségben imádkoz-
zanak hazájukért, városukért, 
egyházközösségükért, szűkebb 
lakóhelyükért. Akik eljönnek az 
imádságos kirándulásra, bará-
ti, jó hangulatra számíthatnak. 
Lelki, közösségi élménnyel gaz-
dagodva térnek majd haza. Ezért 
is kérem, hogy jöjjenek közénk 
minél többen, legyenek velünk 
május 9-én, mert lehet, hogy fá-
radtan érnek haza este, de egy 
olyan nap után, amelynek során 
jó volt elfáradni. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Szarvas Attila alpolgármester is örömmel vett részt a korábbi zarándoklaton

A médiakonferencia megnyitóján Ughy Atti-
la polgármester képviseletében Tóth Kálmán 
önkormányzati képviselő és Papp János, a 
Magyarországi Baptista Egyház (MBE) el-

nöke köszöntötte a résztvevőket. A TED-
előadások mintájára rövid, dinamikus prog-
ramokkal készültek a szervezők. Háló Gyula 
– az MBE kommunikációs vezetője, egyben 

a helyi baptista gyülekezet lelkipásztora – 
hatásos felvezetőjével megalapozta, hogy 
mindenki nagy érdeklődéssel várja az elő-
adásokat.

Az első előadást Surányi-Szebedinszki 
Szandra, a Superbrand-díjas Budapesti 
Corvinus Egyetem Külső Kapcsolatok Igaz-
gatóságának kommunikációs területért fele-
lős szakmai irányítója tartotta az intézményi 
brand összetevőiről, majd Sonkoly Tamás, az 
Unilever cég brandmenedzsere a közösség és 
a társadalom közötti hídépítés fontosságáról 
beszélt.

Bócsa Barnabás, a Baja Marketing Kft. 
ügyvezetője arról szólt, hogy egy város mé-
diája miként látja, és hogyan szeretné látni a 
gyülekezetek működését. Ezt követően Ódor 
Katalin, a PIK igazgatója népművelői szem-
szögből mutatta be a pestszentimrei egyhá-
zakat. Zentai László, Eger önkormányza-
tának médiareferense a városvezetés és a 
gyülekezetek kapcsolódási, együttműködési 
lehetőségeit vázolta. A társadalommal élő 
hívő ember személyes brandjéről tartott 
szívhez szóló előadást Győri Kornél, a Pécsi 
Vonósok karmestere, majd zárásaként Papp 
János a várossal együtt élő lelkipásztor fel-
adatainak sokrétűségéről beszélt.

Az előadók nem egy „krisztusi személy” 
nevét is fölvetették, így képletesen ott volt 
Martin Luther King, Teréz anya, Albert 
Schweitzer, Böjte Csaba vagy éppen Assisi 
Szent Ferenc is. Tán nem véletlen, hogy az ő 
ismertségük és jó hírük nem kopott meg az 
évszázadok során.

Az előadások több szempontból is meg-
világították azt a kérdést, hogy vajon miként 
élhetünk hívő emberként úgy, hogy hatással 
legyünk szűkebb és tágabb környezetünk-
re, de mindezzel ne saját magunkra, hanem 
Krisztusra mutassunk.

A résztvevők reakciói alapján elmondha-
tó, hogy gondolatébresztő, hasznos konfe-
renciának adott otthont a PIK.

Más ez A fárAdtság…
 Kilencedszer készülhetnek a hívők az Élő rózsafüzér zarándoklatra

Megint adnaK – 
jó szíVVel
Április 18-án a déli órákban ismét benépesül a Szent Imre-plé-
bániatemplom kertje. A Pestszentimrei Katolikus Karitász lelkes 
tagjainak köszönhetően újra ételosztást rendeznek, amelynek 
bizonyára nemcsak a hajléktalanok örülnek, hanem a rászoruló 
kispénzűek és nyugdíjasok is.
Kovács István, a szervezet vezetője elmondta, hogy pontosan a 
harangszóra kezdik meg az ételosztást, s ezúttal is „többfogásos” 
ebéddel és finomságokkal várják majd a rászorulókat, akiknek 
legalább ily módon kívánnak néhány boldog órát szerezni. A 
menüről ezúttal nem beszélt, azt azonban elmondta, hogy akik 
eddig nem csalódtak bennük, azok ezúttal sem fognak, mert a 
mennyiségen túl a minőségből sem engednek. Ezen a szomba-
ton is mindent megtesznek azért, hogy mosolyt és elégedettsé-
get varázsoljanak vendégeik arcára.

nagypénteKi 
parKpassió
elnevezéssel rendezett keresztutat a Kossuth téri evangélikus és 
református gyülekezet.
A hideg, szeles időjárás némileg átírta a programot, ugyanis az 
eredeti tervek szerint, akárcsak a karácsonyi betlehemi játéko-
kat, a passiót is a szabadban, a Kossuth tér fái alatt rendezték 
volna meg.
Nagy baj persze nem lett, mert a téren szinte egymás mellett áll 
Isten két háza, amelyek mindig befogadják a jólelkű embereket.
A passión részt vevők előbb az evangélikus templomba mentek, 
majd a „szomszédban”, a református templomban folytatták és 
fejezték be a rendhagyó keresztutat.
A szertartást Győri Gábor evangélikus esperes és Sándor Balázs 
református lelkész vezette. A mostoha időjárás ellenére öröm-
telien sokan, száznál többen vettek részt a két felekezet közös 
nagypénteki eseményén. 

Az ELsŐ MAgyArországi éLŐ rózsAFüzér zArándoKLAt 2007. MáJus 13-án voLt, PontosAn 
90 évvEL Az ELsŐ FátiMAi JELEnés után.

KRISZTUSI BRAND 
A TÁRSADALOMBAN
A baptisták nagy érdeklődéssel kísért konferenciája a PIK-ben

Médiakonferenciát rendezett március 28-án a Pestszentimrei Közösségi 
házban a Békéssy sándor Baptista értelmiségi Egyesület. A misszió, brand, 
gyülekezet, társadalom fogalomkörét boncolgatva arra keresték a választ, 
hogy létezhet-e, van-e, s ha igen, milyen a „krisztusi brand”.
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Épületgépészeti anyagok
      szakkereskedése

www.idomok.hu
Nyitva: H - Szo 7.00-19.00

VASÁRNAP ZÁRVA
Telefon: 292-0081, fax 292-3022
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Tel. szám: +36 20/3882-083

1. oldal 
 

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

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

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 
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Goroszló 14. fszt. 4. – 14 m2 – üzlet 

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 - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9m2 - raktár 
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   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek  

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 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. 131. – 20 m² - iroda 

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

2. oldal 
 

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat 

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs 

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 
Széchenyi u 95. fsz. 8. – 24 +18 m² - vegyes élelmiszer 

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 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár 

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

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz  
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 

Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 

Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat 
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer 

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt 
Üllői út 407. fsz. 3. – 27 m² - üzlethelység 

Üllői út 424 – 95 m² - irodaépület 
Üllői út 433. fsz. 4. – 72 m² - bank 

Üllői út 443. fsz.5. – 60 + 31 m² - könyvesbolt 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda 
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda  
Üllői út 493. fsz. 5. – 81 m² - autósbolt 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
 

3. oldal 
 

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

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

 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. április 27. 9.00 - 16.00 óra 

Pályázat elbírálása:  
2015. április 29. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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Apróhirdetés

 szoLgáLtAtás
n dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 

ázások csőtörések megszüntetése. mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 
nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

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 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 ABLAKzArJAvitAs.hu ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

n Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web: www.telekrendezes.hu

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

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

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 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 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 0630-849-4294

n rEdŐny alumínium -  műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! 
Reluxa, szalagfüggöny, MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben.
INGYENES felmérés a kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

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

n Eladó 59 m²-es felújítandó családi ház Szemeretelepen, összközműves 540 m²-es 
telekkel, melyhez 17 m-es utcafront tartozik. Zöldövezet, kertvárosi elhelyezkedés. 

 Ára: 17.700.000.- Ft. Érdeklődni: +36 30-874-0890

n Két ház eladó egy áráért 1 telken a 18. kerületben. 86 m2 + 35 m2-es ház szép kerttel, 
autóbeállóval. Összesen 5 szoba. Két generációnak, vagy befektetésnek is tökéletes. Áron alul 
sürgősen eladó a tulajdonostól. 18,9 M. Hívjon most: 06702445514

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

 gyógyÍtás/Egészség
n Lefogyni könnyűszerrel és tartósan. Meghívjuk Szabó Szigfrid természetgyógyász 

ingyenes előadására. A feltaláló ismerteti magyar termékét, a Reg-Enor®-t. 2015. április 23. 
(csütörtök) 18 óra Lőrinci SPORT CSARNOK.  1185. Budapest, XVIII., Thököly út 5. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. Bokros-Öko Bt. 06/30-742-6635

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

 FEstMény

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu nemes galéria: 1024. Szilágyi erzsébet fasor 3.

 KiránduLás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 

kirándulásokat szervez: 2015. május 17-én vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: 
Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

 áLLás/MunKA
n Eladó munkatársat keresünk Lőrinci Piacon hamarosan nyíló üzletbe. Munkabeosztás 

2hét/hó. Nyugdíjas előny! 30/5601264

n nyugdíjas keres házvezetői munkát vagy idősgondozást! Gyakorlatom van, bármilyen házi 
munka érdekel! Érd.: Gácsi Ferencné 06306450427

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

ASZTALOS

Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel.
B

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

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

bizonyítvány.
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

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

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

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 
-s végzettség megléte alapelvárás.

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

MELEGBURKOLÓ 

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: !

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

UTAZÁSI 
UTALVÁNY
10 000 Ft

értékben, amely beváltható  
a SUMMER TIME TRAVEL  
budapesti irodájában:
1188 Budapest, Nemes utca 103.
Telefon: 061/341 80 96
E-mail: budapest@summertime.hu
www.budapestsummertime.hu
Tengerparti nyaralások: 
Spanyolország, Portugália, Kréta,
Korfu, Rodosz, Zakynthos, 
Törökország, Egyiptom, Málta, Ciprus.
Egzotikus uticélok: Kuba, Bali,  
Sri Lanka, Maldív-szigetek, Jamaika,  
Hawaii-szigetek, Mexikó, Bahama-szigetek
Városlátogatások repülővel: London, Párizs, 
Róma, Isztambul vagy akár New York
Csoportos körutazások magyar nyelvű 
idegenvezetővel világszerte!
Az akció részleteiről munkatársaink adnak részletes tájékoztatást!

Az utazási utalvány a Summer Time Travel budapesti irodában 
váltható be repülős csomagajánlatokra 2015. 06. 30-ig. Jelen utalvány 
nem névre szóló, harmadik személyre átruházható. Egy vásárlás alka-
lmával egy utalvány használható fel, kisebb címletekre váltása nem 
lehetséges, annak teljes értékét le kell vásárolni. 
Az utalvány készpénzre nem váltható. Eng. szám: U-001129



UTAZÁSI utalvány és nem vásárlási de 
az utazási utalvány szöveg és 10 000 Ft 
is nagyobb méretben kiemelve feltünően 
jelenjen meg.
 
bevaltható után : és nem felkialto jel
 
A summer time travel budapesti irodájában vál-

taható be.

 
És meg egy plusz mondat kéne: hogy az 
akció részleteiről munkatársaink adnak részletes 

tájékoztatást.

 
Várom visszajelzését!!

A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2015. április 13-tól 30-ig 
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu

– Mennyire tájékozottak mindazok, akik
hallásvizsgálatra érkeznek Önhöz?
– Sokan, akik hallásvizsgálatra jönnek
hozzám, már előzetesen tájé kozódnak.
Sajnos gyakran előfordul, hogy az em-
bereknek téves elképzeléseik alakulnak
ki, a mi feladatunk, hogy ezeket elosz -
lassuk. Például többen tartanak attól,
hogy a halló készülék sípol, felerősíti a
zajo kat és kényelmetlen a viselése. Ilyen
esetben mindig elmondom, hogy az
elmúlt évek technológiai újításainak

köszönhetően egy jól beállí tott készü -
lékkel ezek a problémák orvo sol hatóak.
– Hogyan győzi meg a szkeptikusokat?
– Nincs nehéz dolgom, hiszen a hallás -
vizsgálat után mindenkinek lehe tő sége van
akár otthoni környe zetben is ingye ne sen
kipróbálni a készülékeket. A sze mé lyes
tapasztalat a legfontosabb meg  győző érv, a
pró ba  hordás alatt min den ki el tudja dön-
teni, hogy javítja-e az élet mi nő ségét a
halló készülék. Azt mondhatom, hogy az
esetek döntő hánya dában igen.

– Mit kell tenniük azoknak, akik részt
szeretnének venni egy hallás vizsgálaton,
vagy ha ki akarják próbálni a halló -
készülékeket?
– Az érdeklődőknek nincs más dolguk,
mint felhívni a 06-1 332-0141-es telefon-
számot, és egyeztetni egy idő pontot
munkatársunkkal. Várunk mindenkit
szeretettel a XVIII., Üllői út 427. szám
alatt található Amplifon Hallás -
központban.

Próbahordás nélkül soha!
Interjú Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész és audiológus főorvossal

Hallókészülék vásárlás előtt érdemes előzetesen tájé kozódnunk,
ám érdemi döntést csak a teljes körű hallás vizsgálat után lehet
meghozni.  „Próbahordás nélkül soha ne vásároljunk halló -
készüléket!” – javasolja Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Am-
plifon Hallásközpontok audio lógus főorvosa, akivel az Amplifon
ingyenes hallás vizsgálat kampányának apropóján beszélgettünk.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, 
audiológus főorvos
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ASZTALOS

Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel.
B

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

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

bizonyítvány.
mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

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

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

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 
-s végzettség megléte alapelvárás.

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

MELEGBURKOLÓ 

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

Több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés alapfeltétel.

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: !

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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Együtt készülnEk
A szupErprodukciórA
Bár már hónapok óta tartanak az esztendő kerületi showműsorának előkészü-
letei, a program csak március 24-én vált véglegessé. A sportkastélyban április 
18-án tartják szentpéteri csilla zongoraművész temperamento című koncert-
jét, amelyen a dohnányi Ernő zeneiskola legjobb növendéke is felléphet – hir-
dették. A válogatón azután olyan pazar előadásokat hallhatott a művésznő, 
hogy két ifjú tehetség is lehetőséget kap a nagy attrakción való szereplésre.   

Tizennégy zongora szakos zeneiskolás jelentkezett a március 24-i válogatóversenyre, melynek első 
helyezettje négykezest játszhat a világhírű zongoraművész, Szentpéteri Csilla április 18-i koncertjén 
a Pestszentimrei Sportkastélyban. A verseny tétje meglehetősen nagy volt az indulók számára, de 
maga a részvétel sem volt gyerekjáték. Az indulóknak először egy szabadon választott darabot kellett 
előadniuk, amelyet a háromtagú zsűri pontozással értékelt. A zsűriben a zeneiskola két vezető peda-
gógusa – Kárász Eszter és Nagy Krisztina, valamint Szentpéteri Csilla rangsorolta a produkciókat. 

A versenyzők teljesítményét már életkoruk miatt sem volt könnyű összevetni, hiszen a legkiseb-
bek ugyanúgy próbát tettek, mint a már sok éve zongorázó művészjelöltek. 

éPíTi a lelkeT, meGériNTi a szíVeT
Mielőtt kezdetét vette a művészi viadal, Szentpéteri Csilla elmesélte a gyerekeknek, az őket kísérő 
zenetanároknak, családtagoknak és barátoknak, hogy számára valóságos időutazást jelent ez a házi-
verseny. 

A zeneiskola hangulata felidézte saját gyermekkorát, hiszen ő maga is hatéves kora óta zongorá-
zik. A művésznő arról is beszélt, hogy Kristóf Margit zenetanárnő, akit második nagymamájaként 
szeretett, az iskola névadójának, Dohnányi Ernőnek a tanítványa volt. Kedves tanárától kapott szel-
lemi útravalóként adta tovább a tanácsot, amikor azt mondta: „Olyan zenét játsszatok, ami építi a 
lelketeket, és megérinti a szíveteket is. Olyan zenét játsszatok, amit szerettek! Ezután hozzátette: az 
a legfontosabb, hogy minden zenét szerető, hangszeres játékot tanuló gyerek találja meg a saját útját. 
Nem kell feltétlenül csak klasszikus zenében gondolkodni. Ha a népzene, a dzsessz vagy akár a pop 
áll valakihez közelebb, akkor engedni kell, hogy azzal is kísérletezzen. Természetesen a klasszikus 
tanulmányok sem mellőzhetők – tette hozzá. 

– Ne izguljatok, nem harapok, sőt ha tudni akarjátok, én sokkal jobban izgulok, mint ti. Az a 
fontos, hogy muzsikáljunk! – tette hozzá nevetve, amivel láthatóan oldotta a várakozó gyerekekben 
óhatatlanul felgyülemlett feszültséget. 

A verseny első felében a zeneiskolások önálló produkcióiban többek között Haydn, Bartók, 
Sosztakovics, Mendelssohn és Csajkovszkij zeneműveinek részletei szólaltak meg. Mind a tizennégy 
induló nagy tapsot kapott a hallgatóságtól. Megható volt látni, hogy a „riválisok” milyen figyelem-
mel, gyönyörködve hallgatták egymást. Szinte tapintható volt a teremben a muzsika szeretete. 

NéGykezes örömzeNe
A második körben következtek a négykezesek. Szentpéteri Csilla mellett a kis „művészkollégák” 
váltották egymást. Bár a szólódaraboknál sem lehetett panasz a színvonalra, ekkor szinte szárnyakat 
kaptak a fiatalok. Mind a tizennégy négykezes előadás valódi örömzenévé alakult. A darabokat ter-
mészetesen a versenyzők választották a felkészítő tanáraikkal. A műfaji paletta is egyre színesebbé 
vált, hiszen Schubert-, Prokofjev- és Haydn-szerzemények mellett hallhattuk Bernstein Amerika című 
szerzeményének legismertebb részleteit, sőt még egy fergeteges boogie is megszólalt a zongorán. 

Az utolsó zeneszám elhangoztával ismét versennyé alakult a rendhagyó koncert. A zsűri visszavo-
nult, hogy közösen döntsék el, ki játszhat majd a Sportkastély közönsége előtt Szentpéteri Csillával. 
Az eredményhirdetésre bizony legalább egy órát kellett várni. Olyannyira kiegyenlített volt a szín-
vonal, hogy végül nem is sikerült eldönteni, ki legyen a verseny abszolút győztese. Szerencsére a díj 
felajánlója, a koncert sztárja zsűritagként tökéletesen átérezte a dilemmát, és salamoni döntést hozott: 
megosztva adták ki az első helyet. Az április 18-i szuperkoncerten tehát a zeneiskola harmadik évfo-
lyamos tanulója, Csaba Emese és a negyedikes Bauer Gergő is a közönség elé léphet. 

Ê víg györgy

A szuPErKoncErt sztárJAi 
tEMPErAMEnto – a szentpéteri csilla & Band koncertshow-ja április 18-
án, szombaton 19.30-kor lesz a Pestszentimrei sportkastélyban. Fellép a 
Botafogo táncegyüttes és zséda is.
szentpéteri csilla dinamikus műsorában a klasszikus szerzők művei 
találkoznak a latin zene ritmusával, a dzsessz játékosságával, a bossa 
nova mediterrán hangulatával és a rock átütő energiájával. Minden 
műsorszám a művésznő saját átiratában hallható.
vendégként fellépnek az Európa- és világbajnok Botafogo együttes 
táncosai, valamint a dzsessz és a pop műfajában egyaránt otthonosan 
mozgó énekesnő, zséda. A koncert egyik csúcspontjaként színpadra 
lép a dohnányi Ernő zeneiskola zongoraversenyének két győztese is. A 
tehetséges fiatalok egy-egy virtuóz négykezest adnak elő a zongorista 
sztárral. 
A műsor zenei világához négy nagyméretű LEd-fal segítségével izgalmas 
látvány is társul. Ezeken kifejezetten szentpéteri csilla muzsikájára 
komponált egyedi filmek, képek társulnak. 
A szentpéteri csilla Band tagjai: Kormos János – gitár, Kovács Ferenc 
– trombita, hegedű, szendőfi Balázs – basszusgitár, takács Márton – 
ütőhangszerek, Kovács norbert – dobok.
A teljes árú jegy 3900, a diákjegy 1000 forint.

hirdEtés

2015. április 26.

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAMŰSOR
a kárpátaljai magyarság megsegítésére

FŐVÉDNÖK: 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere

A gálán fellépnek: 
Kucsák László országgyűlési képviselő – gitár
Lugosi Dániel Ali – klarinét
Kiss András operaénekes
Csernyus Kata, Olajos Eszter, Anga-Kakszi István
Tébláb Táncegyüttes

Műsorvezető: 
Rékasi Károly színművész

Időpont: 2015. április 26., 18:00 óra 
Helyszín: Rózsa Művelődési Ház (1181 Budapest, Városház utca 1-3.)

Aki az adományt átveszi: 
Ambrus Pál, a Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum tiszteletbeli igazgatója
 
Jegyek 1500 forintért vásárolhatóak a Rózsa Művelődési Házban
Szervező: Üde Színfolt Kulturális Egyesület

” Mert a haza 
nem eladó”

MindenKineK joga Van 
az anyanyelVhez!
A kárpátaljai magyar nyelvű oktatást segíti az a jótékonysági gálaest, amelyet 
április 26-án a rózsa Művelődési házban szervez az üde színfolt Egyesület.

szabadidő Lenyűgözték a zeneiskolások Szentpéteri Csillát

Egy vasakaratú kárpátaljai ta-
náremberek, Ambrus Pálnak, 
a Hollósy Simon Középiskola 
korábbi igazgatójának támadt 
az az ötlete még a kilencvenes 
évek elején, hogy szervezetté 
kellene tenni a felső-Tisza-vi-
déki magyar nyelvű oktatást. 
Munkájának és a helybeli ma-
gyarok példás összefogásának 
köszönhetően jött létre a Técsői 
Magyar Tannyelvű Református 
Líceum, amely eredményeivel 
is kiemelkedő a kárpátaljai ma-
gyar tannyelvű középiskolák 
között.

A magyar tannyelvű középis-
kola ötletével Ambrus Pál 1992-
ben az Illyés Közalapítványhoz 
nyújtott be pályázatot, amellyel 
nyert is. A református egyházzal 
sikerült megegyeznie, amely in-
gyenesen engedte át a megfelelő 
telek bérleti jogát Técsőn. Az 
ünnepélyes alapkőletétel 1993 
májusában történt meg, míg a 
tanítás 1999-ben kezdődhetett 
meg.

Az iskola tanárai és diákjai 

azóta sokszorosan megszolgál-
ták az alapítók bizalmát, hiszen 
olyan intézményt sikerült ki-
építeni, amelyből 96 százalékos 
sikerrel veszik fel a diákokat a 
felsőoktatási intézményekbe. 

Ebbe a csodálatos fejlődési 
folyamatba szólt bele a kelet-uk-
rajnai háború, amely ellehetetle-
nítette az ország és így Kárpát-
alja gazdaságát is. Aki figyel a 
hírekre, tudja: a boltok ellátása 
nem akadozik, ám az ukrán fi-
zetőeszköz drámai mélyrepülése 
lehetetlenné teszi, hogy a lako-
sok vásároljanak. Magyarán: 
semmit nem ér a pénz. A hirte-
len és súlyos infláció veszélybe 
sodorta az olyan intézményeket 
is, mint a técsői líceum, amely-
nek finanszírozása alapítványi 
formában történik. A líceum 
nem képes fizetni sem a tanárok 
bérét, sem a diákok ellátását, 
sem a rezsiköltségeket. 

Ezen próbál segíteni az Üde 
Színfolt Egyesület. A kerületi 
illetőségű civil szervezet hosz-
szú évek óta szervezi Tartozunk 

– Összetartozunk című prog-
ramsorozatát, amelynek célja az, 
hogy a határon túli és az anya-
országi (elsősorban a XVIII. ke-
rületi) közösségek közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. 2012-ben 
Kárpátalján is jártak az egyesü-
let tagjai.

A szervezet ezért szervezett 
jótékonysági gálaestet, amely 
április 26-án 18 órakor kezdő-
dik a Rózsa Művelődési Házban. 
Az esten kerületi és kerületi kö-
tődésű művészek lépnek fel: Kiss 
András operaénekes, a Tébláb 
Táncegyüttes, Kucsák László or-
szággyűlési képviselő és barátai, 
Csernyus Kata népdalénekes, 
Olajos Eszter popénekes, Anga-
Kakszi István színművész, az 
5KOR Képzőművész Csoport 
tagjai pedig jótékonysági kiállí-
tással támogatják a rendezvényt. 
Az est védnöke Ughy Attila pol-
gármester.

A gála vendége lesz Ambrus 
Pál, a líceum alapítója és tiszte-
letbeli igazgatója.

Ê Kerékgyártó györgy

Együtt sEgÍthEtünK!
– A határon túli magyarok iránt viselt felelősségünkből adódóan fontosnak tartom 
a Kárpátalján élő magyar családok megsegítését, hiszen nehéz időkben össze kell 
fognunk egymásért. hogy tudják: számíthatnak ránk, amikor segíteni kell, mögöttük 
állunk. Meg kell tennünk itt is mindent, hogy az ott élő közösség a szülőföldjén 
maradhasson most és a jövőben is. ha mi a Xviii. kerületben támogatni tudjuk a 
kárpátaljai családokat identitásuk, hazaszeretetük, anyanyelvük megőrzésében, 
ápolásában, akkor megtettük a magunkét értük – fogalmazott Kucsák László.

Az AnyAnyELv A tEhEtség KuLcsA
– Minden embernek joga van olyan nyelvet tanulni, melyet először az édesanyjától 
hallott. Joga van képezni magát, kibontakoztatni a tehetségét, kiteljesedni, 
emberhez méltón élni. ha a zenémmel tudom szolgálni mindezek megvalósulását, 
már értelmet kaptak a mindennapjaim – mondta Lugosi dániel Ali.
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Tour de Bókay 
másodszor
A 175 éves i. sz. gyermekklinika támo-
gatására tavaly megszervezett jóté-
kony célú tour de Bókay kerékpáros 
felvonulás olyan sikert aratott, hogy 
idén április 26-ra újra meghirdetik a 
szervezők.

Magyarországon az első, Európában a negyedik 
gyerekgyógyításra alapított klinika volt Schöpf-
Mérei Ágoston gyermekklinikája, amelyet az 
alapító utáni első igazi intézményvezető, idő-
sebb Bókai János orvosprofesszor után a mai 
napig Bókay-klinikaként emlegetnek, s amely-
ben ma is dolgoznak orvosok a Bókay dinasztia 
két ágából.

Az évforduló apropóján dr. Tóth-Heyn Pé-
ternek, a klinika igazgatóhelyettesének ötletét 
felkarolva fogott bele a jótékony célú kerékpáros 
túra szervezésébe Kardos Gábor, a Bókay-telep 
volt önkormányzati képviselője, a XVIII. kerü-
leti Települési Értéktár Bizottság elnöke. A nagy 
sikerre tekintettel idén újra megrendezik az ese-
ményt az intézmény alapítványának támogatá-
sára a „Sport – egészség – hagyomány” mottó 
jegyében. Mint azt Kardos Gábor elmondta, a 
gyűjtés és az egészséges mozgás mellett az is cél, 
hogy felhívják a figyelmet a Bókay család által 
Budapesten – jelentős részben a XVIII. kerület-
ben – létrehozott kulturális örökségre.

A túra április 26-án 10 órakor indul a klini-
ka kertjéből (1083 Bókay János utca 53.), majd 
az Üllői úton végighaladva érkezik a Bókay-
kertbe. Fontos tudnivaló, hogy csak olyan ke-
rékpárral lehet részt venni, amelyik megfelel a 
közúti közlekedés szabályainak. A felvonulás 
egész ideje alatt rendelkezésre áll orvosi ügyelet 
és kerékpárszerviz, a végén pedig – a szervezők 
szándéka szerint – várhatóan kedvezménnyel 
vehető majd igénybe a Bókay-kert szolgáltatása-
inak nagy része. 

A részvételi díj 1000 forint, családi nevezés-
kor (több gyerek esetén is) 3000 forint. 

Ê (kgy)

Szakszerű 
szűrőnapok 

                                           
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának támogatásával ebben 
az évben is lesznek térítésmentes la-
kossági egészségmegőrző szűrések a 
thököly úti zsebők zoltán szakrende-
lőben és új helyszínként a nemes utcai 
Pintér Kálmán szakrendelőben is.

Az egészségügyi szakemberek várják azokat az 
érdeklődőket, akiknek fontos az egészségük, és 
több szakterületet átfogó szűrővizsgálatokon 
kívánnak részt venni néhány óra alatt.
A kerületi szűrőnapokon igénybe vehető vizsgá-
latok az onkológiai, valamint a szív- és érrend-
szeri betegségek megelőzését és korai felismeré-
sét állítják a középpontba.
Időpont: április 18.(szombat) 7–13 óráig
helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Fogászat (szájüregi szűrés)
Tüdőszűrés, légzésfunkciós vizsgálat
Urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, va-
lamint a külső genitáliák vizsgálata)
Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés, érszűkü-
letszűrés, tájékozódó vizsgálat)
Időpont: május 23. (szombat) 7–13 óráig
helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Bu-
dapest, Thököly út 3.)
Laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-
mérés)
Hasi ultrahangvizsgálat
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások 
szűrése)
Szemészet
A szűrővizsgálatokon való részvétel új megbete-
gedések diagnosztizálására szolgál, nem helyet-
tesíti a már megállapított betegség gondozása 
miatt szükséges kontrollvizsgálatot!
A SZŰRőNAPOKON A RÉSZVÉTEL INGyE-
NES!

Estére maradtak 
a tojások 
A szokott jó hangulat fogadta a húsvé-
ti hagyományokat kedvelőket a Kikelet 
egyesület hatodszor megrendezett lo-
csolóbálján.

– A locsolás már az interneten megkezdődött, 
láttam a feltett képeket. Némelyik loccsanás ak-
kora volt, hogy szinte vizes lettem a képernyő 
előtt – mondta tréfásan bevezetői szavaiban Vö-
rös Árpád, a Kikelet Hagyományőrző Egyesü-
let hagyományos húsvéthétfői locsolóbáljának 
műsorvezetője. Arra utalt, hogy a bál látogatói 
közé tartozó fiatalok már a nap folyamán köz-
zétették a világhálón, hogyan locsoltak ők. Ter-
mészetesen többnyire hagyományosan, vízzel, 
alaposan.

A hatodik éve megrendezett bál célja ugyan-
is az, hogy felelevenítsék és továbbörökítsék a 
húsvéthétfőhöz kapcsolódó profán szokásokat. 
Amint a látottak bizonyítják, ezek az egyesü-
letben és a baráti körben annyira népszerűek, 
hogy az érintettek otthon is a hagyományokat 
követik ezen az ünnepnapon.

A Rózsa Művelődési Házban rendezett bálra 
családok érkeztek, s a szervezők természetesen 
egyaránt kínáltak programot kicsiknek és na-
gyoknak. A gyerekeket tojáskereső verseny, kéz-
műves foglalkozás várta, a nagyobbakat ének- és 
locsolóversmondó verseny, az élő zenével kísért 
táncba pedig mindenki bekapcsolódhatott, aki 
szereti a népzenét. A felcsendülő dalokban még 
vissza-visszaköszönt a húsvét valódi, keresztény 
tartalma, a főszerep azonban a mulatságon már 
a tojásoké, a finom falatoké, a zenéé és – minde-
nekelőtt – a közösségé volt.

Ê K. gy.

Fényképezés 
mesterfokon
Kiállítás, koncert, szakkör – nádasdi 
Mihály szobrászművész, a Fehéren Fe-
ketén galéria vezetője különféle művé-
szeti ágaknak enged teret. Kiállítóteré-
ből legutóbb fotóstúdió alakult.

Okostelefonok, tabletek, laptopok, fényképező-
gépek… Ma már szinte mindenkinek ott lapul a 
zsebében vagy a táskájában a modern kor egy-
egy elengedhetetlen technikai eszköze, amivel 
folyamatos információt cserélhet másokkal. Hí-
vások, üzenetek, képek – azonnal. Vajon a tech-
nikai eszközök háttérbe szorítják-e a valódi ér-
tékeket? Hogyan válhat egy kép funkcionálisból 
művészivé? És hogyan használhatjuk erre meg-
felelően a technikát? Ezekre a kérdésekre is vá-
laszt kaphattak azok, akik részt vettek Hoós 
Jenő fényképészeti mesterkurzusán a Fehéren 
Feketén Galériában. 

A terembe lépve az érdeklődőket szemkáp-
ráztató vakuvillanások fogadták a derítőlámpák 
fényében, miközben egy lelkes amatőr mosoly-
gott a vászon előtt. Majd változott a díszlet, 
arrébb kerültek a lámpák, és cserélődtek a mo-
dellek, de végül mindenkiről született egy-két 
jó kép. Mindeközben persze Hoós Jenő szakmai 
tanácsokkal látta el az amatőr fotósokat, és a 
fényképezőgépek megfelelő beállításában is se-
gített. Ezen a délutánon a látogatók betekintést 
nyerhettek abba, hogyan dolgozik a művész, és 
a rá jellemző eszköztárból is megismerhettek 
néhány műhelytitkot. Segítségére Heltai Eszter 
volt, aki a galéria egy korábbi kiállításán első 
helyezést ért el a fotójával.

Ê cs. m.

Fáradhatatlanul 
az idősek szolgálatában
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte március 31-én a somogyi László szociá-
lis szolgálat. Az intézmény másodszor is megkapta a Fogyatékosságbarát Munka-
hely elismerést.

– Aki ismeri önt, tudja, hogy profi kezekbe került 
a Lendület új kínálata, mert ön már Izlandot, ezt 
az izgalmas országot is körbetekerte. Milyen volt?

– Mondta, hogy izgalmas, ezek után nem is le-
hetett más a tekerésünk, mint izgalmas, szolidan 
fogalmazva is. Gejzírek mellett, gyönyörű tenger-
parton mentünk, amit nehéz szavakba foglalni, 
ezt látni kell. Életre szóló élményt kaptam.

– Ami most vár önre, az nem lesz ilyen kalan-
dos, de a Lendület új sportága sokak érdeklődését 
felkeltheti.

– Hiszek ebben, s már az első túránk is ezt 
igazolta.

– Hol jártak, mit láttak?
– Március 29-én volt a premierünk, amikor 

vagy húsz túrázóval Ócsára mentünk, az ottani 
román kori templomot néztük meg, majd a tele-
pülés arborétumában jártunk.

– Nem kell tehát mindig a világ végére menni, 
hogy élményben legyen részünk…

– Pontosan ezért gondoltak az önkor-
mányzat sportreferensei arra, hogy jó volna 

„bicikliközelbe” hozni a kerületieknek Magyar-
országot. 

– Gondolom, terveik is vannak már…
– Sőt valóra váltott terveink is. A második cél-

pontunk a Naplás-tó volt. Elmondhatom, hogy ki-
váló hangulatú napot éltünk meg április 12-én is.

– Hova visz a következő útjuk?
– Májusban két program vár ránk, amelyekből 

az első nem kifejezetten bringás, de lehet, hogy 
még annál is izgalmasabb. Tizedikén a Pálvölgyi- 
és a Szemlőhegyi-barlangba megyünk, ott bújunk 
a föld alá, s látunk majd csodákat. De hogy ne 
ragadjunk a sötétben, arról május 31-én gondos-
kodunk. Ekkor vonatra ülünk, és irány a tatai 
Öreg-tó. Aki körbe akarja túrázni a tavat, az hoz-
zon kerékpárt is, mert csak nyolc kilométert kell 
tekernie, s máris gazdagabb lesz egy élménnyel. 
Akár még a gyerekek is nyeregbe szállhatnak, 
mert ennyit kerékpározni számukra sem megter-
helő. A programokról szívesen adok információt 
a 30-864-5736-os telefonszámon.

Ê róth 

Az ócsai templomtól 
a tatai Öreg-tóig

 
hónapról hónapra beszámolunk az önkormányzat támogatta Lendületbe hozzuk! 
elnevezésű helyi ingyenes sportolási lehetőségekről. Az utóbbi időben helyet ka-
pott a kínálatban a népszerű kerékpáros túrázás is. Ladoniczki Ferenc túravezetőt 
kérdeztük.

A Somogyi László Szociális Szolgálat a XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Egyesített Szociális Központ jogutódja-
ként immár 25 éve végzi töretlen lendülettel és 
kitartással a kerületben élő idősek és fogyaték-
kal élők gondozását. Az intézmény szükséglet-
alapú szolgáltatást nyújt a rászorulóknak, legyen 
az nappali ellátás, szociális étkeztetés vagy házi 
segítségnyújtás az otthonuk elhagyására képte-
len emberek számára.

Az évfordulón egész napos program és szín-
vonalas műsor várta az ellátottakat és az intéz-
mény munkatársait. Az ünnepséget Dömötör 
István alpolgármester nyitotta meg, a vendégeket 
Bálint Ramóna intézményvezető köszöntötte. 

– Az egész napos ünnepséget a kollégák és 
az ellátottak javaslatai alapján már hónapok 
óta terveztük, és a programot oly módon pró-
báltuk összeállítani, hogy mindenki találjon 
benne kedvére valót – mondta Tímárné Penczi 
Ildikó megbízott intézményvezető. – A műsort 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola táncosai in-
dították, akik húsvéti locsolós táncokkal léptek 

fel. őket a XX. kerületi Török Flóris Általános 
Iskola diákjai követték zenei előadásukkal. A 
délután folyamán a dolgozók és az ellátottak is 
színpadra léptek, akik humoros verses jelene-
tekkel emlékeztek vissza az elmúlt évekre. Az 
ünneplés a kora estébe hajló kötetlen táncos mu-
latsággal zárult.

A szociális szolgálat idén második alkalom-
mal nyerte már el a Salva Vita Alapítvány ál-
tal létrehozott Fogyatékosságbarát Munkahely 
elismerést, amivel a munkaadók hozzáállását 
ismerik el a fogyatékkal élő emberek alkalma-
zásához. Az intézményben jelenleg két munka-
körben foglalkoztatnak megváltozott munkaké-
pességű kollégákat.

Fontos kiemelni, hogy szociális intézmény-
ként egyesül vehettük át már második alka-
lommal ezt a díjat. Az elismerést március 24-én 
Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának szociális ügyekért és társadalmi fel-
zárkózásért felelős államtitkára adta át – mond-
ta Tímárné Penczi Ildikó.

Ê csernai mariann
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Programok
rózsA MűvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 18. 9 óra: Babaholmik 
börzéje. Asztalok értékesítése 
március 30-tól intézményünk 
nyitvatartási idejében. Nagy asz-
tal: 2000 Ft, kis asztal 1000 Ft.
Április 18. 15 óra: Számít6sz 
rám klub – Amilyennek tán még 
nem láttad, nem hallottad… 
Meghívott vendég: Babos Gyula 
gitárművész.
Április 25. 16 óra: Magyar tánc-
ház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
Április 25. 19 óra: Magyar tánc-
ház felnőtteknek. Belépőjegy: 
500 Ft.
Április 26. 11 óra: Hófehérke 
meg a törpék – meseoperett 
a Fogi Színház előadásában. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Önismeret és mese címmel ön-
ismereti csoport indul felnőttek-
nek. A foglalkozások havonta egy 
alkalommal, szombati napokon 
lesznek, Bótyik Szilvia szoci-
ális munkás, mentálhigiénés 
szakember vezetésével. Tervezett 
témák: Hogyan segítenek a 
mesék a párkapcsolatokban, az 
álláskeresésben, a pénzügyek-
ben? Részvételi díj: 6000 Ft/
alkalom (egy foglalkozás 3 órás). 
A csoport csak megfelelő számú 
jelentkezővel indul, ezért előzetes 
jelentkezést kérünk.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis 
torna: koncentráció- és figyelem-
fejlesztés, labdás és tartásjavító 
gyakorlatok, fogójátékok és 
rengeteg más vidám játék. A 
foglalkozásokat Nemes Gyula, 
a Brassó Utcai Általános Iskola 
testnevelőtanára vezeti. Bővebb 
információ Nemes Gyulától 
(+36-20-454-7223) és a Rózsa 
Művelődési Ház elérhetőségein 
kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics (női 
zsírégető torna), gerinctorna, 
amrit jóga és New Dance World 
– modern táncok iskolája a 
Rózsában. A részletekről az elér-
hetőségeinken lehet érdeklődni.
Ringató címmel minden szerdán 
fél 11-től családi művészeti 
nevelési program. A részt vevő 
felnőttek és gyermekek átélhetik 
a közös játék és éneklés örömét. 
A foglalkozásokat Czapári Zsu-
zsanna vezeti. Részvételi díj: 800 
Ft/alkalom.

LŐrinci sPortcsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Április 17. 18 óra: PLER-
Budapest–Gyöngyös férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Április 18. 9 óra: Játsszunk 
együtt – döntő
Április 19. 14 óra: Erima gyer-
mek kézilabdatorna
Április 25. 10 óra: Az 50 éves 
fennállását ünneplő Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola jubileumi 
ünnepsége
Április 26. 18 óra: Cartoon 
Heroes–Dunai Krokodilok férfi 
floorball bajnoki mérkőzés
Május 3. 12 óra: Erima gyer-
mek kézilabdatorna

PEstszEntiMrEi
sPortKAstéLy

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Április 18. 19.30: Szentpéteri 
Csilla és Zséda közös kon-
certje
Április 19. 11 óra: Cse’ mese 
előadás
Április 25–26-án: Rock and 
roll országos bajnokság
Május 2-án: Ritmikus gim-
nasztika verseny

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 

sízést, snowboardozást tanulni. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

LŐrinci nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 22. 17 óra: 
KézműveSzerda – tavaszi 
virágok
Április 23. 17 óra: Rabok 
legyünk, vagy szabadok? 
Kedvenc ételeink fogságá-
ban. Előadás az egészséges 
életmódról. Előadó: Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó. 
Április 28. 15 óra: A zene 
útján – Csonka Gábor hegedű-
művész koncertje
Április 29. 17 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
április végéig Pannai Anna és 
Takács Zsóka tűzzománcképei 
és festményei, májusban Nagy 
Réka fotói tekinthetők meg.
Internethasználói foglalko-
zás indul (haladóknak) 16 
órában, délelőttönként 9–13 
óráig. Időpontok: május 11., 
18., június 1., 8. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
egyidejű befizetésével lehet: 
beiratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtár-
ban!

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Április 20. 16 óra: Társas 
hétfő
Április 24. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja – melyik mese 
hozza a szép álmokat?

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Április 17. 17 óra: Bakó Dóra 
bábfoglalkozása

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 16. 10 óra: Szép 
Bence: Furfangos mese – a 
Cakkumpakli Meseszínház 
előadása
Április 18. 15 óra: Terefereklub
Április 19. 10 óra: Csokikoncert
Április 19. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 21. 17.30: A devizahitelek 
és Ön – lakossági fórum az MNB 
és a Széchenyi Hitelszövetség 
részvételével
Április 21. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek – Pais István 
professzor előadás-sorozatának 
14. része. A klasszikus német 
bölcselet: Kant ismeretelmélete, 
istenérvelemzése és etikája; He-
gel társadalom- és történetfilozó-
fiája; Feuerbach materializmusa 
és valláselmélete.
Április 22. 18.45: Zumba Nikivel
Április 24. 18 óra: Nemzeti es-
tek. Meghívott vendég: Szaniszló 
Ferenc újságíró, téma: Helyünk 
itthon és a világban. A rendez-
vényt a Jobbik szervezi.
Április 25. 15 óra: Születésed 
napján – a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Április 26. 10 óra: Gyógyító nap. 
Az egészség és a természetes 
gyógymódok napja. Előadók: 
Balczó András, a nemzet spor-

tolója és dr. Schuszter Winfried 
András természetgyógyász orvos.
Április 30. 11 óra: Történelem-
verseny helyi általános iskolások 
részére a XVIII. kerületi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében
Április 30. 16 óra: Szerelmem, 
Sárdy – operett egy felvonásban
Május 2. 8 óra: KerékTár – börze 
két keréken
Május 2. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Május 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, 
szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 
10 órakor ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek.

városházA dÍsztErEM
városház utca 16.

Április 17. 18 óra: Los Angeles 
– Hajrá, SOFI! Jótékonysági 
koncert a SOFI szervezésében.
Április 24. 16 óra: a Szent Lő-
rinc Katolikus Általános Iskola 
rendhagyó énekórája 
Április 29. 17 óra: Dévényi Ce-
cília és növendékei koncertje a 
Vörösmarty Mihály Ének-Zenei 
Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium szervezésében

MÚzEuMsAroK 
KiáLLÍtótErEM

Szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Április 25. 14 óra: Tervezd újra 
– családi délután kicsiknek 
és nagyoknak. Téma: az 
újrahasznosítás.
A kiállítóterem keddtől szom-
batig 14–18 óráig tart nyitva.

PEstszEntiMrEi
KÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 17. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután, ismerős dallamokkal. A 
részvétel ingyenes.
Április 17. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára.
Április 18. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub a Magic Duóval. Belépőjegy: 
600 Ft.
Április 19. 11 óra: Anyák-napi kon-
cert a Dohnányi Ernő Zeneiskola ka-
marakórusával és énektanszakával. 
Közreműködik a zeneiskola kis 
és nagy fúvószenekara. Helyszín: 
Pestszentimre, Hősök tere. A 
programot a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja. A részvétel ingyenes!
Április 21. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: Hogyan segít-
sünk jól? Előadó: Halász Alexandra. 
Részvételi díj: 400 Ft.
Április 24.: Szaffi – a Fogi Színház 
előadása. Igény szerint 10 és/vagy 
15 órai kezdettel is. Belépőjegy: 980 
Ft/fő.
Április 24. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Téma: a Föld napja. 
Belépőjegy gyermekeknek 300 Ft, 
felnőtteknek 500 Ft. A táncházat 
Plugor Judit vezeti. A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja. A 
részvétel ingyenes!
Április 24. Erdő-mező barangoló. Ön-
költséges kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További információ a 
+36-30-350-3266-os telefon-
számon és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen.
Április 25. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára.
Május 3. 11 óra: Utcazenebona 
– majáliskoncert a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola kamarakórusával és 
énektanszakával Kákay Katalin és 
Szilágyi Olga vezetésével. Hely-
szín: Pestszentimre, Hősök tere. A 
programot a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja. A részvétel ingyenes!
Kéthetente csütörtöki napokon 17 
órától ingyenes jogi tanácsadás.

Keddenként délelőtt 9 órától 
baba-mama jóga és bridzsklub. A 
Baba-dúdolóra, a Maszat-kuckó-
ra, a Bajnokok tánciskolájába, a 
különféle tornákra, a zumbára, a 
felnőtt néptáncra, valamint az egyéb 
foglalkozásokra továbbra is várjuk 
az érdeklődők jelentkezését az 
elérhetőségeinken.

PoLgároK házA
üllői út 517.

Április 24. 17 óra: A Vasvári Pál 
Polgári Egyesület szervezésé-
ben A megtalált cirkáló című 
előadás az első világháborúban 
fontos szerepet játszó  SMS 
Zenta cirkálóról, és a tisztele-
tére rendezett vízikoszorúzásról 
és emlékúszásról. A vetítés-
sel egybekötött beszámolót 
Tóth Kálmán, az esemény 
főszervezője,  a Vasvári Pál 
Polgári Egyesület elnöke tartja. 
Meghívott előadó: Horváth 
Lajos, a Honvédelmi Miniszté-
rium Társadalmi Kapcsolatok 
és Háborús Kegyeleti Főosztály 
szakreferense.
A részvétel ingyenes.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

tíz év
Április 17-én 18 órakor 
premiert tart a Pestszentimrei 
Közösségi Ház. Karda László 
Tíz év száműzetésben című 
monodrámáját tekinthetik meg 
az érdeklődők Reményi B. 
Csaba előadásában, Bagyinka 
László zenei kíséretével.
A mű egy erdélyi cigányember 
igaz története, akin az 1990-es 
marosásárhelyi pogrom után 
átgázolt a történelem, és aki 
keserűen megtanulta, milyen is 
valóban „bozgornak” (hazátlan 
– románul) lenni. 

tervezd úJrA!
A nagy népszerűségnek örven-
dő Családi délutánok ingyenes 
rendezvénysorozat újabb 
programjára várják az érdeklő-
dőket április 25-én 14 órakor 
a Múzeumsarokba. Ezúttal a 
kerülethez kötődő Cséry Lajos 
nyomában járva a hulladékke-
zeléssel és -újrahasznosítással 
ismerkedhetnek meg, s tejes 
és üdítős kartonból különféle 
használati tárgyakat, rossz 
zokniból bábot készíthetnek. 
Kicsiket és nagyokat egyaránt 
szeretettel látunk, és kérjük, 
hogy mindenki hozzon magával 
egy pár rossz zoknit!

öSSzefogáS
A MOHA Egyesület „Minden 
magyar felelős minden magya-
rért!” felhívással gyűjtést indít 
a  Kárpátalján nehéz körülmé-
nyek között élő honfitársaink 
megsegítésére.
Amit várunk:
– dobozba rendezetten tartós 
élelmiszert: konzerveket, étola-
jat, lisztet, cukrot, csokoládét, 
kávét, zacskós leveseket, 
fűszereket, gyógyteákat.
– bontatlan csomagolásban 
érvényes vitaminokat: A-, B-, 
D-, E-vitamint, (lehetőleg 500 
mg-os) C-vitamint, Magne 
B6-ot, valamint magnéziumot, 
kalciumot, aszpirint, Neo 
Citrant, ACC 200-at.
– rendezetten dobozva vagy 
zsákba csomagolva: tiszta és 
ép téli-nyári ruhaneműt, kabá-
tot, pufidzsekit, cipőt gyermek- 
és felnőtt méretben.
Az akció május 30-ig tart.
Átvevő: Árvay Zolta képzőmű-
vész
Telefonos egyeztetés: 06-20-
466-0980 
Helyszín: 1181 Madách Imre u. 
49., alkotóház 

Az egyesület nevében köszö-
nettel: Árvay Zolta 

bAlczó András 
A HAVAnnán
Balczó András öttusázó, egyéni olimpiai bajnok, a nem-
zet sportolója az április 26-i gyógyító nap keretében 11 
órakor előadást tart a Kondor Béla Közösségi házban. 

„Sport, politika, hit” címmel immár több száz alkalommal állt az 
érdeklődők elé szerte az országban, s a tabuk nélküli előadás min-
denütt nagy sikert arat. Ennek oka Balczó közvetlensége, őszin-
te szókimondása és magával ragadó előadásmódja. Hogy milyen 
témákat érint, arra már a cím is következtetni enged, és nem kell 
csalódnia annak, aki azt reméli, hogy bepillantást nyerhet az egy-
kori csodálatos öttusázó – és tizenkét gyermekes édesapa – sportsi-
kereinek titkába, politikáról alkotott véleményébe és az egész életét 
átszövő hit mélységeibe.

Nemcsak ezért érdemes azonban kihasználni az alkalmat, hanem 
azért is, mert Balczó András soha nem tart kétszer előadást egyazon 
helyen, így a mostani alkalom egyszeri és megismételhetetlen lesz.

A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!

UtcAzenebonA
Öt koncertből álló utcazenei koncertsorozat indul április közepén 
Pestszentimrén. Az első koncert április 19-én (vasárnap) 11 órakor 
lesz, a Dohnányi Ernő Zeneiskola virtuóz diákjaiból álló kis és nagy 
fúvószenekar vidám, lendületes zenekari indulókat és modern átira-
tokat ad elő a pestszentimrei Hősök terén felállított szabadtéri szín-
padon. A parádés hangzást a fa- és rézfúvósokból, illetve ütősökből 
álló, 20-25 fős kamarazenekarok garantálják, Lukács Borbély Ottó 
és Kis Zoltán vezényletével.

A havonta megrendezendő színvonalas és látványos koncertek 
felpezsdítik és valódi térzenei élményekkel színesítik majd a meg-
újult pestszentimrei városközpont vasárnap délelőttjeit. Az Utcaze-
nebona további időpontjai: május 3. és 31., június 14. és augusztus 
16. Az ingyenes koncerteket rossz idő esetén a Pestszentimrei Kö-
zösségi Házban tartják meg.

A Nemzeti Kulturális Alap és a PIK Ház támogatásának köszön-
hetően valamennyi koncertprogram ingyenes.

„A devizahitelek és ön”
Az MNB és a Széchenyi Hitelszövetség együttműködésével 
„A devizahitelek és ÖN” címmel lakossági fórumot tartunk  
április 21-én, kedden 17.30–19.30-ig  a Kondor Béla Közösségi 
Házban (Kondor Béla sétány 8.).
PROGRAM
17.30–18.15: A devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér 
ismertetése
(megszűnt kölcsönök, problémamentes fizetés, késedelem, fel-
mondás, végrehajtás, követelésengedményezés, peres eljárás)
18.15–19.30:  Egyéni kérdések feltevése-megválaszolása, őszin-
tén, nyíltan!
Kérjük, jöjjenek, tájékozódjanak és kérdezzenek!
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15Most már nem a saját kezében van a PLER sorsa sPort

Az oldalt összeállította: róth ferenc

Három siker után negyedszerre 
nem sikerült legyőznie húsvét 
szombatján a csapatnak idegen-
ben a Mezőkövesdet. Ez rontott 
a helyzetén, így most már min-
den pontnak rendkívüli jelen-
tősége van (lesz), különösen az 
idegenben szerzettnek.

FelcsillaNT 
a reméNy
A találkozó jól kezdődött, 2-0-
ás vezetést szereztek a fiúk. Ezt 
követően azonban a hazaiak 
négy gólt dobtak, a PLER meg 
egyet sem. A rossz periódus 
után a 14. percben 6-6 lett az 
állás, majd hat perccel később 
átvettük a vezetést is. De ez ti-
szavirág-életű volt, mert két 
hetessel ismét a Mezőkövesdnél 
volt az előny.

Meg is őrzött ennyit a házi-
gazda, s a félidőre 15-13 volt az 
előnye, ami kíméletlen második 
harminc percet ígért. Olyany-
nyira, hogy rosszul kezdődött 
a második játékrész. Talán ki-
mondható, hogy az egygólos 

vereséget ekkor „alapozta meg” 
a csapat. A miértre az a válasz, 
hogy az első 17 percben csak 
két gólt sikerült szereznie. Hoz-
zátartozott ehhez az is, hogy 
négyperces emberhátránnyal 
sújtották a PLER-t. Miközben 
Laurencz László száműzetése 
rányomta a bélyegét erre az idő-
szakra, Matej Mikitát is kiállí-
tották. Nem csoda, hogy hatgó-
los lett a vendéglátók előnye, s 
eldőlni látszott a meccs.

Az utolsó tíz percben új erő-
re kapott a csapat, ami azonban 
csak idegromboló végjátékra 
volt elég, a győzelemre, netán az 
ikszre nem. Igaz, az utolsó perc-
ben még felcsillant a remény, 
mert egygólosra csökkent a kü-
lönbség. A legvégén azonban a 
Mezőkövesdnél volt a labda, s 
meg is tartották azt. Amikor a 
hatvanadik perc is lejárt, 23-22 
állt a táblán a javukra.

Az ily módon az utolsó hely-
re visszacsúszó gárdáért a szur-
kolók nem tehettek mást, mint 
hogy várták a következő, a Ceg-
léd elleni április 10-i találkozót.

HUllámVasúToN
Ekkor megint minimális kü-
lönbséggel vesztett a PLER, ami 
azonban sajnos nem jelentette 
azt, hogy jobb helyzetbe került. 
Sőt… Amint azt a vezetőedző, 
Hutvágner István elmondta a 
meccs után, „most már nem a 
saját kezünkben van a sorsunk, 
függünk attól, hogy mi játsza-
nak azok a gárdák, amelyeknek 
ugyanaz a célja, mint nekünk: a 
bennmaradás”.

Akárcsak a Mezőkövesd el-
len, ekkor is PLER kezdett job-
ban. Kétgólos volt az előnye, és 
ezt tartotta is néhány percig. 
Utána azonban egy, majd a 17. 
percben már öt gól volt a Cegléd 
előnye, ami azt jelentette, hogy 
megint izzadni, küzdeni kell.

Izzadtak is a játékosok, ami-
nek az lett az eredménye, hogy 
elkezdett felzárkózni a csapat, 
s az ötgólos hátrányból kettő 
maradt, amikor letelt az első 30 
perc.

Kilenc perc kellett ahhoz, 
hogy egyenlítsen a PLER (20-
20), ám utána megint elkapkodta 
a helyzeteket. Olyannyira, hogy 
újból kétgólos lett a hátrány. 
Ekkor Hutvágner időt kért, de 
ez sem segített: négygólos lett a 
ceglédi előny.

jöN a GyöNGyös
De nem adták fel, nem és nem! 
Egyetlen gólra megközelítették a 
vendéget, és megint izzadhattak 

a tenyerek, hogy mi lesz a játék 
vége. Az lett, hogy megint nem 
a miénk lett a győzelem. Előbb 
egy, majd a legvégén két góllal 
vezettek a vidékiek, így újabb 
létfontosságú meccset veszített 
el a csapatunk, és maradt az 
utolsó helyen.

Ráadásul az április 18-i ellen-
felünk, igaz, ismét hazai pályán, 
az erős Gyöngyös lesz. Nincs 
mese: továbbra is izzadni, küz-
deni kell…
rájátszás 6. forduló: 
Mezőkövesd–PLER-Budapest 
23-22 (15-13), 7. forduló: pler-
Budapest–Cegléd 29-31 (14-16).

hutvágner istván a 
mezőkövesdi találkozó-
ról: „néhány játékosom 
teljesítménye miatt én 
szégyellem magam. 
ilyen hozzáállással 
nem érdemeljük meg, 
hogy az első osztály-
ban szerepeljünk.”
hutvágner a cegléd 
elleni mérkőzésről: 
„Most már nem a 
saját kezünkben van 
a sorsunk. A fiúk most 
mindent megpróbáltak. 
A hiányosság nem a 
tudás és nem a len-
dület: a tapasztalattal 
van gond. Ezzel egész 
évben küzdöttünk, 
most végképp érezzük 
a hiányát.”

A cegléd ellen hiányzott a rutin, most már bravúrok kellenek

továBBrA IS 
KüzdenI Kell…

Kis KüLÖnBségű vErEség A MEzŐKÖvEsdtŐL és A cEgLédtŐL

� rosszul kezdődött a Pler-budapest kézi-
labdacsapat számára a rájátszás második 
fordulója: mezőkövesden egy góllal (23-22) 

alulmaradt a csapatunk. a folytatásban, a cegléd 
elleni április 10-i hazai meccsen is kis különbséggel     
(31-29) szenvedett vereséget, s nehéz helyzetben 
várja a folytatást. 

DUDÁS MIKLÓS 
A KERÜLET 
SPORTARCA  

Közeledik a 2016. évi olimpia, gőzerővel készülnek a 
sportolók a Brazíliában rendezendő játékokra. Ennek 
jegyében (is) edzőtáborozott csaknem egész március-
ban sevillában a kerületünkben élő kajakozó, az olim-
piai hatodik helyezett dudás Miklós, akit nagy öröm is 
ért ebben az időben. Az öttusázó Marosi ádám mel-
lett őt is a kerület sportarcává választotta az önkor-
mányzat. 

 – Gondolom, a húsvéti ünnepek alatt pihent a lapát…
– Igen, de azért teljes pihenőt nem adtam magamnak. Az ün-

nepek alatt is edzettünk, pontosabban, edzegettünk. Futottunk, 
fociztunk, ami inkább öröm volt, mint megterhelés. Meg az az 
igazság, hogy annyira benne vagyok a felkészülésben, hogy nem 
is tudom elképzelni enélkül a napjaimat.

– Ami az edzéseket illeti, bőven lehetett része bennük, mert a 
sevillai edzőtáborozás nem lehetett könnyed időtöltés.

– Valóban nem, de ezt is örömmel végeztem. Volt, hogy 
„csak” kétszer edzettünk, de volt, hogy háromszor. Hasznos volt, 
remélem, majd a nyáron megkapom érte a jutalmamat.

– Hallottam, hogy miközben Spanyolországban edzőtáboro-
zott, levelet kapott az önkormányzattól, amelyben örömteli hír 
állt. A kerület sportarcává nevezték ki, ami nem kis dicsőség.

– Gondolhatja… Kisgyerekkorom óta a kerületben élek, itt 
jártam suliba is, szinte minden szál ideköt. Tudtam, hogy eddig 
a barátom, az öttusázó Marosi Ádám volt az „arc”, s megtisztel-
tetés számomra, hogy mostantól vele együtt tölthetem be ezt a 
megtisztelő posztot.

– Most aztán tényleg lesz lehetősége népszerűsíteni a kajako-
zást, ami az öttusa mellett a másik „magyar” sportág.

– Örömmel járom majd az iskolákat, de tudom, lesz bennem 
egy kis feszültség, amikor először ülök szemben egy iskola diák-
jaival. De ha csak egyetlen srác kezd el kajakozni az én „előadá-
som” hatására, már megérte.

– Meddig lesz a kerület sportarca?
– Az év végéig, így aztán az edzések mellett erre is oda kell 

figyelnem.
– No, akkor üljünk be egy kicsit a hajóba, s lapátoljunk. Gon-

dolom, nem lesz unalmas a nyara.
– Ezt a szót nem is ismerem, az idén meg végképp nem. A jövő 

évi olimpiára most lehet megszerezni a kvalifikációt, ehhez vi-
szont jól kell szerepelni az augusztusi milánói világbajnokságon.

– Ez mit jelent?
– A legjobb nyolc közé kell kerülni, minden más esetben 

agyő, Rio… De erre nem is gondolok, mert azt is megtanultam 
már a pályafutásom alatt, hogy csak magamban bízva lehetek si-
keres. Át kell menni a falon is, mert annak a másik oldalán van a 
dobogó az aranyéremmel.

– Várhatja önt egy érem, netán arany a júniusi Európai Olim-
piai Játékokon is…

– A kontinensről mindenki ott lesz Bakuban, aki számít. A 
hosszú menetelés ezzel kezdődik, aztán a kvalifikációs vb-vel 
folytatódik. Ezek után augusztus végén tényleg „levezetés” lesz 
az országos bajnokság.

  
éLEt A vÍzEn
A 23 éves dudás Miklós le sem tagadhatná, hogy 
igazi „vízi lény”. élete nagyobbik felét, 12 évet töl-
tött már el a hullámokon, mert még 11 éves sem 
volt, amikor „kitalálta”, hogy ő világhíres kajakos 
lesz.

EZÜSTÉREM
 

szerényen fogalmazva is jól pattogott a laszti… Már-
cius utolsó szombatján rendezték meg a vasas Fáy 
utcai sportközpontjában a Magyar Önkormányzatok 
Focikupájának keleti fordulóját, amelyen pályára lé-
pett a Xviii. kerületi önkormányzat futballcsapata is. 

A végeredményre nagyon is büszkék lehetünk, hiszen az ország 
és a főváros keleti feléről érkezett 36 válogatott között a második 
helyet szerezte meg a csapat. A kispályás torna budapesti fordu-
lójában hibátlanul meneteltek a mieink a döntőig, s ott is csupán 
egyetlen góllal kaptak ki (2-1-re) Hajdúhadház csapatától. A har-
madik helyet a XVII. kerületiek szerezték meg a XXIII. kerület 
elleni bronzmérkőzésen.

A színvonalas rendezésben nagy szerepet vállalt a kiemelt 
főtámogató E.ON Energiakereskedelmi Kft. és a főtámogató 
Vodafone Magyarország Zrt.
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�Nemzeti ünne-
pünk alkalmából 
a kerületben élő 

chochol károly fo-
tóművész kimagasló 
munkája elismerése-
ként magyar arany 
érdemkereszt és „Pro 
Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre” kitünte-
tést kapott.  

füleP erzSéBet   

Chochol Károly januárban töl-
tötte be a 80. életévét. A fotómű-
vésszel rendszeresen találkoz-
hatunk kiállítóként vagy úgy, 
hogy tárlatot nyit meg, vagy 
éppen kiállításon vendégként 
érdeklődik művészkollégájának 
alkotásai iránt. Mindig derűs, 
mindenkihez van egy kedves 
szava, emellett rendkívül sze-
rény. Pedig volna mire büszké-
nek lennie, mert számos rangos 
elismerés birtokosa volt eddig is, 
és most március 15-e alkalmá-
ból megkapta a Magyar Arany 
Érdemkeresztet és a „Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” 
díjat is. Amikor az állami kitün-
tetéséhez gratuláltam, azt mond-
ta: „Nagyon örültem neki, de 
még jobban a kerületi elismerés-
nek, mert évtizedek óta szűkebb 
pátriám Pestszentlőrinc.”

a FoTózás 
kezdeTe
– Ötéves koromban két rejtélyes 
tárgyat kaptam: egy fényképe-
zőgépet és egy szülői felügye-
lettel használható légpuskát – 
emlékezett vissza a fotóművész. 
– Majdnem tízéves koromig 
elhanyagoltam a fényképezőgé-
pet, de később megragadott a 
fotózás varázsa. A Belgrád rak-
parton laktunk, és a lakásunk-
tól nem messze volt a Budapest 
Fotóklub, ahová írásos szülői 
engedéllyel járhattam.  Itt talál-
koztam nem csupán az ország, 
hanem a világ élvonalába tarto-
zó fotóművészekkel: Angelo F. 
Pállal, Haller Frigyessel, Kerny 
Istvánnal, Szöllősy Kálmánnal, 
Zajky Zoltánnal és Vadas Ernő-
vel. A mestereimtől sokat tanul-
tam, többek között azt is, hogy 
a fénykép legyen mindig igaz. 
A legendás Haller Frigyes fotó-
tanfolyamai, írásbeli, szóbeli és 
gyakorlati vizsgái, fotótúrái ma-
gas szintű képzést nyújtottak. Ő 
így fogalmazta meg a fotózás 
lényegét: „A fény hangsúlyoz, 
jellemez és kiemel.” 

diákkéNT 
NemzeTközi 
TárlaToN
Chochol Károly már középisko-
lásként sikerrel szerepelt orszá-
gos és nemzetközi kiállításokon. 
A külföldi tárlatokra szánt fotók 
kiküldését előzőleg engedélyez-
tetni kellett a Művelődési Mi-
nisztériumban, ahová édesany-
ja vitte be a fényképeket.  Az 
ügyintéző minden alkalommal 
azt mondta: „Néni, mondja meg 
a fiának, hogy ne portrékat, táj-

képeket, csendéleteket, hanem 
gyárakat és munkásokat fény-
képezzen” – majd tintával ráírta 
a kép hátuljára, hogy kiküldhe-
tő. Károly nem tudta eldönteni, 
hogy tájékozatlanságból vagy 
cinizmusból üzenték ezt neki, 
mert akkoriban azonnal elvitte a 
rendőr azt, aki le akart fényké-
pezni egy gyárat.

Édesapja kisiparos volt, ezért 
Chochol Károly, mint „egyéb” 
származású, felsőfokú tanul-
mányokról nem álmodhatott. 
Ez azonban nem szomorította 
el túlságosan, mert leginkább 

a fényképezés érdekelte. 1954–
55-ben elsajátította a látszerész 
szakmát, ami kedvére való volt, 
mert a szakiskolában együtt ta-
nították az optikus és a fényké-
pész mesterséget.

TiTkosíToTT 
FelVéTelek
Húszévesen az a megtiszteltetés 
érte, hogy a FIAP-tól (Nemzet-
közi Fotóművészeti Szövetség) 
fotóművészeti diplomát kapott 
a nemzetközi kiállításokon el-
ért eredményei alapján. Egy év 

múlva kitört az 1956-os forra-
dalom, s ő egészen november 
4-ig fényképezte az eseménye-
ket. Mivel köztudott volt róla, 
hogy fényképezőgép nélkül új-
ságért sem megy le, a minisz-
tériumban többször rákérdeztek 
az ötvenhatos fotóira. Mindany-
nyiszor tagadta, hogy készített 
felvételeket, csupán negyven év 
múlva vette elő a negatívokat.  
1960-tól a Magyar Televízió 
Híradójánál fotóriportereként 
dolgozott, ahol kifejlesztett egy 
a korábbinál sokkal gyorsabb 
technikai eljárást, amelyet ra-

pid technikának nevezett el. A 
módszerről könyvet is írt. A 
hatvanas évektől a Család és 
Iskola, valamint a Gyermekünk 
című újság illusztrátoraként is 
tevékenykedett.

araNykazeTTa 
és araNyToll
Chochol Károly Máté passió 
című munkájával 1966-ban első 
díjat nyert a III. Nemzetközi 
Diaporáma Fesztiválon, 1967-
ben pedig portrésorozatáért 
Székely Aladár-díjat kapott. Az 
Ezüstgerely pályázaton 1968-
ban sportfotójával lett az első, 
és még abban az esztendőben 
övé lett Az év legjobb képe és 
Az év legjobb riportsorozata is. 
Közben a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségében fotótörténeti 
munkát folytatott, fontos szerepe 
volt Balogh Rudolf, „minden fo-
tóriporterek atyja” hagyatékának 
a megmentésében. Több mint öt-
ven könyv szerzője, szerkesztője 
vagy illusztrátora. 

Nyugállományba vonulásakor 
a Magyar Televízió Életmű- ní-
vódíjjal tüntette ki. A MÚOSZ 
(Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége) a több évtizedes 
eredményes újságírói munkássá-
gáért Aranytoll kitüntetésben, a 
MAOE (Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete) Alkotómű-
vészeti Nagydíjban és Aranyka-
zetta életműdíjban részesítette.  
A művész nyugdíjazásától a 
fényképezés mellett egy családi 
tulajdonú belvárosi optikai üzlet-
ben dolgozik ma is.  

éLEtMűtárLAt és 
KÖnyvBEMutAtó
A fotóművész Előhívott 
emlékeim című élet-
mű-kiállítása április 
17-én nyílik, és május 
10-ig tekinthető meg a 
Budapest galériában 
(1036 Lajos u. 158.). Ez 
alkalomból mutatják be 
a hasonló című köny-
vet is.

„A fény HAngsúlyoz, 
jelleMez és kieMel”
A fénykép ne csak igaz legyen, hanem szép is  

chochol Károly fotóművész ughy Attila polgármestertől vette át a Pro urbe-díjat

Már a gyermekkora is meneküléssel, túléléssel 
telt. Vitéz József a felvidéki Appony községben 
látta meg a napvilágot 1917-ben, s alig három 
évvel később a család a trianoni békediktátum 
következményei elől az anyaországba, Paksra 
menekült. Vitéz József felnőtt fiatalemberként 
1946-ban Pestszentlőrincen telepedett le, amely 
négy évvel később a főváros XVIII. kerületeként 
egyesült Pestszentimrével. Ám addig még renge-
teg kaland várt rá.

Az ifjú Vitéz József a háborút előrevetítő esz-
tendőkben a katonai pályát választotta, 1940-ben 
Jutason elvégezte a tiszthelyettesi iskolát. A kül-
detése azonban nem az volt, hogy távoli fronto-
kon szolgáljon: egy évvel később a Magyar Kirá-
lyi Koronaőrséghez került. 

– Ehhez rengeteg feltételnek kellett megfelelni, 
az őrségnek csak válogatott emberek lehetettek a 
tagjai – mondta fia, az ifjabb Vitéz József. 

A koronaőrség 1945-ig működött, s az idősebb 
Vitéz József ezt a mintegy öt esztendőt végig a 
korona mellett töltötte. 

A legkalandosabb az 1944-es év volt, amikor 
a gyorsan változó hadi helyzet miatt menekíteni 
kellett a Szent Koronát. A korszakkal foglalkozó 

leírások szerint a nemzeti ereklyét miniszterel-
nöki utasításra már októberben elásták a Várban, 
Horthy Miklós október 15-i sikertelen kiugrási 
kísérletét követően azonban, amikor a nyilasok 
átvették a hatalmat, kiásták azt, és több állomá-
son keresztül Ausztria felé kezdték menekíteni a 
többi koronázási jelvénnyel együtt.

– Apám mesélt arról, amit azóta a történé-
szek is megírtak, hogy a koronázási jelvényeket 
két csoportban, teljesen hétköznapi teherautóval 
szállították, kerülve minden feltűnést. Magát a 
koronát egy időre ki is vették a ládából, és kato-
nai benzines hordóba rejtették – emlékezett visz-
sza az ifjú Vitéz József.

Az 1945 után feloszlatott koronaőrség tagjaira 
nem várt sem elismerés, sem dicséret. Vitéz Jó-
zsefet letartóztatták, majd szabadulása után csak 
fizikai munkát vállalhatott, abból is keményeb-
bet: kovácsolhatott Csepelen, a szovjet úszómű-
helyben. 1956-ban azonban ezt is felszámolták.

– Apámnak megint új szakmát kellett tanul-
nia. Elvégzett egy tanfolyamot, és a MÁV-nál tu-
dott elhelyezkedni, ahonnan aztán főellenőrként 
ment nyugdíjba.

A rendszerváltozással újraéledtek a remények. 
A Szent Korona már korábban visszakerült Ma-
gyarországra, a kilencvenes évek elején pedig le-
hetőség nyílt a koronaőrség újjászervezésére is, 
amelyben Vitéz József oroszlánrészt vállalt.

– Minden megváltozott akkoriban. Apám 

rengeteget telefonált, intézkedett, felkutatta a 
régi csapat tagjait, politikai szinten tárgyalt. Az 
idősek eleinte itt gyakorlatoztak nálunk – me-
sélte a fiú. – Az eredeti cél az volt, hogy hagyo-
mányőrző jelleggel elevenítsék fel az őrséget, de 
aztán egyre több érdeklődő fiatal is csatlakozott, 
így lassan felnevelődött az utánpótlás. Katonák, 
civil érdeklődők, a történelem iránt fogékony 
emberek keresték fel a tapasztaltabbakat, az őr-
ség pedig egyre több ünnepségen szerepelt szerte 
az országban.

A kérdésre, hogy a családban van-e, aki foly-
tassa a hivatást, ifjabb Vitéz József így válaszolt:

– Igen, akad. Apámnak nagy bánata volt, hogy 
engem nem tudhatott az őrség tagjai között. Bár 
érdekelt volna, felnőttként, munka mellett nem 
tudtam volna megoldani a szolgálatot, így aztán 
másokra hárul a feladat, hogy továbbvigyék a ha-
gyományt.

Ê Kerékgyártó györgy

„Apám mesélt arról, amit azóta 
a történészek is megírtak, hogy a 
koronázási jelvényeket két csoport-
ban, teljesen hétköznapi teherautóval 
szállították, kerülve minden feltűnést. 
Magát a koronát egy időre ki is vették 
a ládából, és katonai benzines hordó-
ba rejtették.”

A SZENT KORONA SZOLGÁLATÁBAN
Posztumusz díszpolgári címet kapott Vitéz József koronaőr
rengeteg megpróbáltatás érte 1945 után azért, mert a háború alatt koronaőrként 
szolgált vitéz József. A rendszerváltozás után első dolga volt, hogy a régi csapat-
ból újjászervezze az őrséget. hagyományőrző, áldozatos munkáját az önkormányzat 
március 15. alkalmából díszpolgári címmel ismerte el.


