
� idén nyáron is 
KEllEmEs KiKap-
csolódást Kínál 

a BóKay-KErt taValy 
fElúJított, KiBőVítEtt 
strandJa. a Június 11-i 
nyitónapon ingyEnEs 
Volt a BElépés, dE a 
nyár toVáBBi részé-
BEn sEm KEll mélyEn 
a zsEBéBE nyúlnia 
annaK, aKi itt szErEt-
nE fElÜdÜlni, mErt 
a BElépőK ára nEm 
Változott a taValyiHoz 
KépEst.

Puskás AttilA    

Kedvezett az időjárás a strandnyitásnak, 
így sokan éltek az ingyenes belépés lehe-
tőségével. A Park uszoda strandja nem-
csak a kerületben élők körében népszerű, 
egyre többen jönnek ide a környező ke-
rületekből, településekről is.

VannaK úJ ötlEtEK
A Bókay-strand népszerűségének az el-
múlt néhány évben tapasztalható növe-
kedése elsősorban a terület bővülésének 
és a szolgáltatások javulásának köszön-
hető. Lévai István Zoltán alpolgármester 
a nyitás alkalmával arról is beszélt, hogy 
milyen további tervei vannak az önkor-
mányzatnak.

– A strand bővítésére, új medencék 
építésére is vannak fejlesztési elképzelé-
seink. Szeretnénk a tanuszodai jelleget 
erősíteni, és egy olyan új medencét is 
tervezünk, amelyik akár vízilabda-mér-
kőzésekre is alkalmas. Ezenkívül egy él-
ménymedence terve is a rendelkezésünk-
re áll már.

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a kerület vezetése minden lehetőséget 
megragad a fejlesztések megvalósítására, 
legyen szó pályázati részvételről vagy tá-
mogatókkal való együttműködésről.

– Keressük a lehetőségeket, a kapcso-
latot a különféle sportági szövetségekkel, 
így az úszó-, a vízilabda- és a szinkron-
úszó-szövetséggel. Bízunk abban, hogy 
egy vagy akár több partnerrel közösen 
tudunk majd a következő években fej-
lesztéseket végrehajtani. Jó példaként 
említhetem az új strandfocipályát, amely 
egyébként röplabda-, kézilabda- és 
strandtenisz-mérkőzésekre is alkalmas. 
A gyerekeket megkülönböztetett szere-
tettel várjuk a nyári táborainkba és az 
utánpótlás-akadémiára is. Arra biztatok 
mindenkit, hogy látogasson el a Bókay-
kertbe, mert nagyszerű szórakozási lehe-
tőségek közül válogathat.

nap és Víz
A nyitással kapcsolatban Bögös József, a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
uszoda- és Sportszervezési Osztályának 
vezetője elmondta, hogy zavartalan volt 
a tavaly 2000 négyzetméterrel bővülő 
strand felkészítése.

– A strand területén új létesítmény 
most nem készült, de a kertben a gyer-
meknapon átadott nemzetközi színvo-
nalú strandfocipálya teljessé teszi a szol-
gáltatásokat. Ami magát a strandot illeti, 
elvégeztük a szükséges felújításokat. A 
medencékben kijavítottuk a csempehi-

bákat, a pancsolóban új a keringető szi-
vattyú. A víz minősége tökéletes, és a 27 
Celsius fokos hőmérséklete kellemes.  

A Városgazda munkatársai a nyitás 
előtt átvizsgálták a növényzetet, eltávolí-
tották a balesetveszélyes gallyakat, fákat, 
pótolták a füvet, felfrissítették a zöldfelü-

leteket. A napozófelület múlt évi növelé-
sének köszönhetően a strand egyszerre 
400 embert képes befogadni, a nagyme-
dencében pedig egyidejűleg 80 fürdőző 
tartózkodhat.

Folytatás a 6. oldalon
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útFELúJÍtásoK

A Dózsa György út felújítása június 
29-ig tart az ózon utca és az Ültetvény 
utca között. a BKK Közút zrt. tervei 
közé bekerült a ráday gedeon utca 
is, ahol a tönkrement útfelületet három 
ütemben cserélik. Először az Üllői út és 
a Haladás utca közötti szakasz kap új 
aszfaltburkolatot. a nyár folyamán még 
a Vasút utcában és a törvény utcában 
lesz útfelújítás. 

csAtornázás

Zárószakaszához érkezett a kerületi 
csatornázási program. Július 20-ig 
újabb utcákban fejeződik be a műszaki 
átadás, míg más területeken már kez-
dődhet a rákötés. a nyár közepéig, egé-
szen pontosan július 20-ig megtörténik 
a vízgyűjtő területek műszaki átadása-
átvétele. a kerületben összesen 7000 
háztartás számára válik hamarosan 
elérhetővé a szolgáltatás.

KorszErŰsÍt A Máv 

A Budapest–Lajosmizse-vasútvonal 
Kőbánya-Kispest–Kispest szakasza 
az aulich utca és az Üllői út között 
megújul. a felújítás előreláthatólag június 
22-től augusztus 30-ig tart, és érinti 
a derkovits gyula utcai vasúti átjárót 
is, amely július 24–27. között átépül. a 
felújítás idején az utasokat vonatpótló 
autóbuszok szállítják Kőbánya-Kispest 
és ócsa között. 

szEPtEMBEri KóstoLó

Nem kell már sokat várni, a nyár gyor-
san eltelik, és újra itt a kerület nagy 
őszi fesztiválja, a szeptemberi Kóstoló. 
a főzőversenyen induló csapatok már 
most nevezhetnek a szeptember 4–6. 
közötti háromnapos eseményre. a 
Bókay-kerti fesztiválon idén is három 
színpad kínál majd koncerteket, táncos 
műsorokat, sport-, gyerek- és családi 
programokat.

úJABB MŰFÜvEs

A Magyar Labdarúgó Szövetség 
pályaépítési programjának köszönhe-
tően újabb műfüves pályát adtak át a 
thököly úti sporttelepen június 16-án. 
a legújabb 60 x 40 méteres pálya is a 
gyermekeket, az utánpótlást szolgálja. 
a kerületi iskolák a testnevelésórákon 
túl is használhatják a gyönyörűen zöl-
dellő műfüvet, ahová nemcsak a fiúkat 
várják, hanem a lányokat is.

3. oldal 5. oldal 8. oldal 16. oldal2. oldal

csoBBAnJ 
A keRület 
szÍvéBen!

gyémántok 
a kerületnek
Két „gyémántot”, vagyis 
két elismerő oklevelet 
kapott az önkormányzat 
az országos városmar-
keting díj pályázaton.

a repülőtéri régió fejlesz-
tésének ötlete és a kerület 
alakításának környezettu-
datos szemlélete hozott 
két elismerést az önkor-
mányzatnak egy rangos 
országos pályázaton. az 
országos Városmarketing 
díj elnevezésű pályázatot 
a magyar marketing szö-
vetség és a márkamonitor 
internetes portál hirdet-
te meg közösen. olyan 
városok, fővárosi kerületek 
nevezhettek hat kategóriá-
ban, amelyek bizonyítottan 
sikeres marketingeszközö-
ket használtak arra, hogy 
saját városfejlesztési pro-
jektjeiket ismertté tegyék a 
lakosság körében.
– önkormányzatunk a 
„városfejlesztési projek-
tek marketingprogramjai, 
kampányai” kategóriában 
adott be két pályázatot 
– mondta Hunyadi István 
városigazgató. – az egyik 
az airled uniós pályá-
zathoz kötődő projektünk 
társadalmi kampánya volt, 
a másik három egyéb 
eu-projekthez kapcsolódó 
marketingtevékenység, 
amelynek célja a környe-
zettudatos gondolkodás 
erősítése és az energia-
hatékonyság javítása volt. 
mindkettővel nyertünk, 
megkaptuk a „gyémánto-
kat”, vagyis a munkánkat 
elismerő okleveleket.
Hunyadi istván azt is 
elmondta, hogy erős me-
zőnyben kellett helytállni. 
az országos merítésben 
olyan nagy hírű esemény-
sorozatok marketing-
szakemberei között kellett 
eredményt felmutatni, mint 
amilyen a szegedi Ünnepi 
játékok vagy a debreceni 
virágkarnevál.

Ê k. Gy.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A nyáRi meleGBen 
Felüdülést nyúJt 
A BókAy-keRti 
stRAnd

nyitvA tArtás 
és BELéPŐárAK:

a strand hétfőtől 
vasárnapig  

9–19 óráig tart nyitva.
JEgyáraK: 

– egész napos 
felnőttbelépő: 1000 Ft

– egész napos 
gyermekbelépő: 650 Ft
– egész napos családi 

belépő, amelyet 
2 felnőtt + 2 gyerek 

vagy 1 felnőtt  
+ 3 gyerek vehet 
igénybe: 2650 Ft

– dolgozói  
+ önkormányzati 
kedvezményes  
belépő: 500 Ft

– napozóágy: 500 Ft
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2 Közélet Folyamatosan zajlanak a kerületben az útfelújítások

Puskás AttilA

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata kiemelten fog-
lalkozik a kerületi útfelújítá-
sokkal. A BKK Közút Zrt-vel 
való szoros együttműködést 
jelezte az az áprilisi egyez-
tetés is, amelyet Ughy Attila 
polgármester kezdeményezett 
a társaság vezérigazgatójával. 
Akkor olyan fontos, nagy for-
galmú szakaszokról tárgyalt 
Almássy Kornéllal, mint az 
Üllői út Béke téren túli külső 
szakasza vagy éppen a Ráday 
Gedeon utca.

Egyirányú 
forgalom
A tervek szerint június 29-én 
megkezdődnek a munkálatok 

a Ráday utcában, ahonnan 
nagyon sok lakossági panasz 
érkezett az önkormányzat-
hoz, mert az esőzések után 
egyes helyeken kaotikus álla-
pot alakult ki. A gyalogosokat 
rendre beterítette az út szélén 
összegyűlt és az autók által 
felvert víz, ami egy társasház 
mélygarázsába is befolyt.

A BKK Közút Zrt. szak-

emberei és az önkormányzat 
megbízottja a felújítást meg-
előző június 17-i útvonalbejá-
ráson valamennyi problémás 
utcaszakaszt feltérképezte. Jó 
hír a lakosok számára, hogy 
a helyszíni szemle során egy-
értelművé vált: az aszfaltbur-
kolat cseréjével egyidejűleg 
megoldható a vízelvezetés is, 
így emiatt nem kell elhalasz-
tani a munkálatokat. A meg-
lévő szikkasztóárkok alapos 
tisztítás, átmosás után meg-
felelően tudják majd ellátni a 
feladatukat.

A munka várható időtarta-
ma egy hét. Ezalatt az érintett 
szakaszon egyirányú forgalmi 

rend bevezetését tervezik az 
Üllői út felé.

félpályás 
lEzárás
Arról már korábban dön-
tés született, hogy a Dózsa 
György utat felújítják az Ózon 
utca és az Ültetvény utca kö-
zött. Ennek kapcsán június 
29-ig félpályás útlezárással 
kell számolni ezen az útszaka-
szon. A munkaterület mellett 
a váltakozó irányú forgalmat 
jelzőőr irányítja.

A nyár folyamán még a 
Vasút utcában lesz útfelújítás, 
a Nemes és a Törvény utca 
között, valamint magában a 
Törvény utcában a Vasút és a 
Címer utca között. 

Amint azt Ughy Attila már 
jelezte, az önkormányzat min-
dent megtesz azért, hogy ha a 
kerület által kért valamennyi 
felújítás nem valósulhat is meg 
az idén, a BKK Közúttal való 
jó együttműködésnek köszön-
hetően a kimaradó szakaszok 
jövőre elsőbbséget kapjanak. 

�újabb útszakasz felújítására készül a XViii. 
kerületben a BKK Közút zrt. a ráday 
gedeon utca tönkrement útfelületét három 

ütemben cserélik. Először az Üllői út és a Haladás 
utca közötti szakasz kap új aszfaltburkolatot. 

A Bkk munkatársai június közepén a helyszínen egyeztettek a kerületi szakemberekkel a Ráday Gedeon utca felújításáról 

Városkép I Budapest, XVIII. kerület pestszentlőrInc–pestszentImre Önkormányzatának díjtalan kÖzéletI lapja
Megjelenik kéthetente 45 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 296-0397 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak: Csernai Mariann, 
Fülep Erzsébet, Kerékgyártó György, Puskás Attila, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos 

n Gyártás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ n Cím: 8200 – Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: (88) 541-631 n Felelős vezető: Horváth Gábor 
n Terjesztés: Feibra Kft. n Felelős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Tel.: (06) 1 340-9921

A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog 
fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy 
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes 

hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A vízelvezetésre 
is gondolnAk
Nem csak a kopóréteg lesz új a Ráday utcában

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
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dR. HunyAdküRti szilviA

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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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

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

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.

idEigLEnEs BuszMEgáLLóK 
a ráday gedeon utca felújítása érinti az BKK és a 
Volán autóbuszjáratainak közlekedését is. néhány 
buszmegállót ideiglenesen odébb kell telepíteni, de 
a szakemberek igyekeznek ezt úgy megoldani, hogy 
egy-egy megálló helye valóban csak a legszüksé-
gesebb időre változzon meg, ezzel is csökkentve az 
utazóknak okozott kényelmetlenséget.
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� zárószakaszához 
érkezett a kerü-
leti csatornázási 

program. Július 20-ig 
újabb utcákban feje-
ződik be a műszaki 
átadás, míg más terü-
leteken már kezdőd-
het a rákötés.

keRékGyáRtó GyöRGy  

Egyre több kerületi család 
lélegezhet fel, hiszen a csa-
tornázási programnak kö-
szönhetően végre olyan ház-
tartások is csatlakozhatnak a 
főváros modern szennyvízelve-
zető hálózatához, amelyek már 
évtizedek óta vártak erre a le-
hetőségre. Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén összesen 7000 
háztartás számára válik hama-
rosan elérhetővé ez az alapvető 
szolgáltatás.

aHol a 
munKálatoK 
BEfEJEződnEK
A nyár közepéig, egészen pon-
tosan július 20-ig megtörténik 
a vízgyűjtő területek műszaki 
átadása-átvétele. Mint arról az 
Enviroduna Beruházás-előké-
szítő Kft. tájékoztatta lapunkat, 
egyes utcákban ez rövid csúszást 
jelent a korábban meghirdetett 
időpontokhoz képest. Az ok a 
burkolat-helyreállítás üteme-
zésének módosulása, illetve az, 
hogy mivel egész Budapesten 
ezekben a hetekben, hónapok-
ban fejeződnek be a munká-
latok, a Fővárosi Csatornázási 
Művek (FCSM) lassabban halad 
az üzembe helyezéshez elenged-
hetetlen műszaki vizsgálatokkal. 
Július 20-ra azonban az alábbi 
utcákban is számítani lehet a 
műszaki átadásra: 

XVIII/3. Arany János, Erdő-
sáv, István, Kisfaludy, Lőrinci–
Kálmán u., Lőrinci, Lujza, Nap-
ló, Oszkó, Podhorszky–Szálfa 
u., Podhorszky, Póth Irén, Rá-
kóczi, Szálfa, Törvény, Vezér 
u. XVIII/4. Ady Endre, Bocs-
kai, Hunyadi János, Kölcsey 
u., Nagykőrösi út, Nagykőrösi 

út, Szálfa–Kislippó u., Szálfa–
Névtelen u., Szálfa, Törvény, 
Vezér u. XVIII/5. Bányai, Ber-
csényi Miklós, Bocskai, Brigád–
Dózsa György–Ózon u., Búza-
kéve, Dózsa Gy., Eke–Vasút u., 
Felleg u., Felleg–Nagykőrösi út, 
Gyöngyperje u.–Nagykőrösi út, 
Lajos, Nagykőrösi, Nemes, Pá-
zsit, Táncsics, Vasút, Vezér u. 
XVIII/6. 625., Bogrács, Búza-

kéve, Dózsa György, Eke, Fel-
leg, Jég, Lajos u. XVIII/7. Ady 
Endre u., Ár u.–Nagykőrösi 
út, Bagamér, Benjámin, Címer, 
Csokonai, Csolt, Dalos, Gyöngy-
virág, Igric, Kalász, Kancsó, Ka-
pocs, Kelme, Kisfaludy, Kölcsey, 
Kömény u., Köztársaság útja, 
Lant, Lea u., Nagykőrösi út, 
Paula, Pázsit, Podhorszky, Póth 
Irén, Saláta, Solymász, Szigeti 

Kálmán, Szövet, Vasút, Zöld-
mező u. XVIII/9. Frangepán, 
Gorkij, Karinthy Frigyes, Kő-
kert, Krúdy Gyula u., Martino-
vics tér, Móra Ferenc, Nádasdy, 
Nimród, Riedl Frigyes, Rím, 
Tartsay Vilmos, Toldi Miklós u.. 
XVIII/10. Benedek Elek, Beth-
len, Csengery, Egressy Gábor, 
Ferenc, Hunyadi László, József 
u., Liszt Ferenc köz, Liszt Ferenc, 

Nágocs, Parázs, Reviczky Gyula 
u. XVIII/14. Bartók Lajos, Bat-
thyány Lajos, Darányi Ignác, 
Dugonics, Kosár, Kossuth Lajos, 
Madách Imre, Margó Tivadar, 
Reviczky Gyula u. XVIII/15. 
Bánfa, Bököny, Cziffra György, 
Delfin, Dobozi, Dráva, Fiu-
me, Földváry, Garay u., Gili-
ce tér, Gulipán, Gulner Gyula, 
Kiss István, Kossuth Lajos u., 

Lakitelek–Flór Ferenc u., Mada-
rász, Mályinka, Margó Tivadar, 
Muraköz, Petőfi, Sas, Szalafő, 
Szemere Miklós, Tömb u., Ül-
lői út, Vág, Vajda János, Varjú, 
Városház, Vasvári Pál, Vércse, 
Verebély, Zsira u. XVIII/16. 
Áchim András, Bajcsy-Zsilinsz-
ky, Bakonybánk, Bartók Béla, 
Dávid Ferenc, Gömbakác, Hó-
pehely, Kuróczy, Léva, Lugos, 
Máramarossziget, Marosvásár-
hely, Nagybánya, Nagyszalon-
ta, Nagyszombat, Nagyszőlős, 
Pancsova u., Pöstyén tér, Rába 
u., Sajtolások, Sió, Szatmárné-
meti, Szinyei Merse, Szurmay tá-
bornok u., Tátrafüred tér, Üllői 
út, Vecsési, Zilah u. XVIII/17. 
Átemelő–Mednyánszky u., Bar-
tók Béla, Benczúr Gyula, Dankó 
Pista, Feszty Árpád, Fráter Ló-
ránd, Hubay Jenő, Kupeczky, 
Mányoki Ádám, Mednyánszky, 
Pósa Lajos, Szinyei Merse u., 
Üllői út. XVIII/19. Reviczky u. 
XVIII/20. Csévéző u. XVIII/21. 
Névtelen, Szövet u.. XVIII/22. 
625.–Búzakéve–Eke u., Eke u.

már lEHEt 
csatlaKozni
Több utcában megtörtént már 
a műszaki átadás, így ezeken a 
szakaszokon az érintett ingatla-
nok ráköthetők a csatornára. A 
rákötéssel kapcsolatos teendők-
ről a csatornázási művek ügy-
félszolgálatától – személyesen a 
1087 Kerepesi út 19. alatti ügy-
félszolgálati irodában (bejárat 
az Asztalos Sándor utca felől), 
telefonon a 06-/1-455-4306-
os számon vagy e-mailben az 
ugyfelszolgalat@fcsm.hu címen 
– kapható bővebb tájékoztatás. 
A feljebb felsorolt szakaszokon 
az FCSM szolgáltatói hozzá-
járulásának birtokában lehet 
csatlakozni az új szennyvízcsa-
tornához.

Július 20-ig újabb utcákban fejeződik be a műszaki átadás

Célegyenesben
Újabb rákötésekkel folytatódik a kerületben a csatornázás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A pályázaton részt vevő kerületi lakosok június 
10-én vehették át a virágokat a Bókay-kertben.

– Nagyon örülök annak, hogy a pályázók 
számát tekintve minden évben újabb és újabb 
rekordról beszélhetünk. A virágosztásnál és a 
zsűrizésnél ez ugyan komoly kihívást jelent, 

mert a kész kerteket lehetőleg egy időben kell 
bejárni, de jó látni azt, hogy milyen sokan vál-
lalnak szerepet a kerület szépítésében, akiknek 
fontos, hogy valóban szebb és virágosabb le-
gyen a kerületünk – mondta a virágosztás so-
rán Dömötör István alpolgármester.

A kerületszépítő pályázaton jellemzően a 
kertes, családi házas lakóövezetekből vesznek 
részt a legtöbben, de az utcaszakaszok, a lakó-
telepi erkélyek és az intézmények kategóriában 
is évről évre nő a jelentkezők száma. 

EgészségEs HoBBi
Huber Rudolf a nyugdíjba vonulása után kez-
dett komolyan foglalkozni a kertészkedéssel. 
Az egykori gépkocsivezető a virágoskertjével 
tavaly országos díjat nyert, de a kiskertjében 
konyhanövényeket, zöldséget is termel.

– Szerintem minden embernek szeretnie 
kellene a virágokat, a növényeket. A kertműve-
lésnél oda kell figyelni a locsolásra, a termőta-
laj megfelelő előkészítésére is – árulta el sikere 
titkát Huber Rudolf, aki saját maga komposz-
tálja az otthonában összegyűlő szerves hul-
ladékot. – A krumpli héjától kezdve a lenyírt 
füvön át a kertemben fellelhető növényekig 
minden a komposztálóba kerül. Szeretek ker-
tészkedni, mert hasznos időtöltésnek tartom, 
és nem utolsósorban egészséges is.

a részVétEl a fontos
A kezdetektől fogva részt vesz a kertszépí-
tő versenyen Gál István Zoltánné, aki az első 
években több díjat is nyert, de nem ezért tartja 
fontosnak ezt a pályázatot.

– Jó dolog nyerni, de sokkal lényegesebb, 
hogy ez az önkormányzat által biztosított lehe-
tőség arra ösztönzi az embereket, hogy szépít-
sék a környezetüket. Családi házban élek, így 
idén is kiskerttel pályázok, és örülök annak, 
hogy egyre nagyobb a konkurencia, s egyre 
többen és többen gondolják úgy, hogy a vég-
eredménytől függetlenül érdemes részt venni 
ebben a kis versengésben.

Ê P. A.

VIRÁGBA BORuL A KERÜLET
A Szebb, virágosabb kerületünkért pályázaton egyre többen vesznek részt
Minden eddiginél többen, 1100-an vesznek részt idén a szebb, virágosabb 
kerületünkért pályázaton. Az önkormányzattól kapott virágokkal beültetett, 
díszített kiskertek, intézményudvarok, utcaszakaszok és lakótelepi erkélyek 
zsűrizése egész nyáron zajlik. 

TIszTelT 
OlVasóInk!

Az elmúlt napokban már mindenki 
tapasztalhatta, hogy beköszöntött a nyár, bár a 
vakáció, a nyaralás időszaka hagyományosan a 

tanév befejeztével indul.
A nyaralás rengeteg izgalmat és csodálatos 

élményt hoz, s mi arra buzdítunk mindenkit, 
hogy ezeket a gyakran megismételhetetlen 
pillanatokat ossza meg velünk. Ehhez még 

messzire sem kell utazni, a felvételek készülhetnek 
a kerületi strandon vagy valamilyen vidám 

kerületi illetve családi programon.
Augusztus 25-ig várjuk a nyári élményekről 
készített fényképeket, amelyekhez egy rövid, 
néhány soros, képaláírásként is elhelyezhető 
magyarázatot kérünk. (Hol készült kép, és ki 

látható rajta?)
A legjobb felvételekből szeptemberi első 

számunkban képriportot készítünk, és az öt 
legjobbnak talált fotó beküldője a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által felajánlott 

ajándékcsomagot nyer.  
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– Kínzó és fájdalmas minden, a dicsőséges sza-
badságharc leverésével kapcsolatos történet. A 
harcokban 2652 magyar vesztette életét, a meg-
torlások következtében több mint 200 embert 
végeztek ki, sok ezret bebörtönöztek vagy inter-
náltak, és közel 200 ezren menekültek Nyugat-
ra – mondta a mártírokra emlékező beszédében 
Lévai István Zoltán alpolgármester. – A Nagy 
Imréék ellen indított per részeként Szilágyi Jó-
zsef miniszterelnöki titkárságvezetőt 1958 ápri-
lisában, Losonczy Géza államminisztert az előző 
év decemberében ölték meg a börtönben, nem 
tisztázott körülmények között. 

Az alpolgármester kiemelte, hogy a magyar 
nép először 1989. június 16-án, a Nagy Imre és 
társai újratemetésekor a Hősök terén tartott 
gyászünnepségen érezhette, hogy elégtételt szol-
gáltatott a sors. 

– Az újratemetés a rendszerváltó időszak ka-
tartikus élménye volt. Lezárt egy kiszolgáltatott, 

nyomorulttá tevő korszakot, és egy újat nyitott. 
A szabadság mártírjai nélkül ez nem lett volna 
így.

A megemlékezésen Papp János színművész el-
szavalta Ady Endre Intés az őrzőkhöz című ver-
sét, amit koszorúzás követett. A temetőben álló 
kopjafánál Kucsák László országgyűlési képvise-
lő, az önkormányzat nevében Lévai István Zol-
tán és Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszony, 
a Politikai Foglyok Országos Szövetsége nevében 
Csürke Károly és Kovács Lajos helyezett el koszo-
rút. ugyancsak koszorúval, illetve virágcsokor-
ral tisztelgett a forradalom áldozatainak emlé-
ke előtt Tóth Kálmán és Dámsa József (Fidesz), 
Szarvas Attila alpolgármester (KDNP), Makai 
Tibor és felesége (Jobbik), Kőrös Péter és Fehér 
Gábor (MSZP), Zarándi Zoltán és Pócsi Tamás 
(LMP), Horváth Zsófia és Petrovai László (PM), 
valamint Bécsi Richárd (Fidelitas).

Ê Puskás

Fájdalmas emlék 1956
Az 1956-os forradalmat követő megtorlás során, 1958. június 16-án végezték ki 
nagy imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvédelmi minisztert és gimes Miklós új-
ságírót. rájuk és az ötvenhatos események más hőseire és áldozataira emlékeztek 
az évfordulón a Pestszentlőrinci temetőben is.

Pedagógusok elismerése
Jubileumi diplomák átadásával köszöntötte a Xviii. kerületi önkormányzat a leg-
alább 50 éve a pályán lévő pedagógusokat. Az arany-, gyémánt- és vasdiplomákkal 
a több évtizedes nevelő-oktató munkát ismerik el.

Az ünnepségen Ughy Attila polgármester rövid 
köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a tanítás az 
ismeretek, készségek átadását jelenti, de a valódi 
pedagógus részéről ez sokkal több, mint a száraz 
tények és ismeretek oktatása.

– A gyerekek között eltöltött 50-60 év alatt le-
het csak igazán megérteni, hogy a tanítás miért 
sokkal több a tanítás fogalmának tudományos 
meghatározásánál. Az pedig nagyon jó érzés, 
hogy a szülők azzal a tudattal vihetik a gyerme-
keiket iskolába, hogy a kerület szinte valameny-
nyi tanintézetében dolgozik olyan pedagógus, aki 

rendelkezik a több évtizedes munkát elismerő 
arany-, gyémánt-, vas-, sőt akár platinadiplomá-
val – mutatott rá a polgármester.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén idén az óvo-
dapedagógusok, tanítók és tanárok közül az ok-
tatásban eltöltött 50 évet elismerő aranydiplomát 
10, a 60 év után járó gyémántot 18, míg a 65 éves 
nevelői munkát jutalmazó vasdiplomát ketten ve-
hették át június 9-én ughy Attilától és Galgóczy 
Zoltán alpolgármestertől a Kondor Béla Közössé-
gi Házban.

Ê P. A.

Lakossági 
tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, 
hogy a Semmelweis-nap munkaszüneti 
nap az egészségügyi szolgáltatók által 

foglalkoztatottak számára, ezért július 1-jén 
a szakrendelők és a háziorvosi rendelők 

ZÁRVA lesznek.

Közlemény
Július 1-én a Közszolgálati és Köztisztvise-
lők napján a XVIII. kerületi önkormány-
zatnál és a Budapest Főváros Kormányhi-

vatalánál és szakigazgatási szerveinél zárva 
lesznek az irodák.Technikai okok miatt 

az önkormányzat július 2-án is zárva lesz. 
Július 3-án, pénteken ügyeleti rendszerben 

működik az ügyfélfogadás. 
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, csak 

halaszthatatlan ügyben keressék fel a hivatalt! 

Eredményes 
hulladékgyűjtés
valamivel több, mint 4,5 tonna veszé-
lyes háztartási és csaknem 1,8 tonna 
elektronikai hulladékot adtak le a Xviii. 
kerületben az önkormányzat által szer-
vezett lakossági veszélyeshulladék-
gyűjtés során. 

A június 13-i akcióban a korábbi évekhez ha-
sonlóan négy helyszínen lehetett átadni a ház-
tartásokban összegyűlt, a kukákba nem dob-
ható vegyi anyagokat, kiselejtezett elektronikai 
cikkeket, autógumit és minden egyéb, az embe-
ri egészséget, az élővilágot és a környezetet köz-
vetlenül vagy közvetve károsító hulladékot.

 A Martinovics téren, a Hősök terén, a 
Rudawszky téren és a Kondor Béla Közösségi 
Ház mellett lévő gyűjtőhelyen egyaránt nagy 
volt a forgalom. Az önkormányzat megbízá-
sából a hulladék összegyűjtését és elszállítását 
végző cég adatai szerint vegyi hulladékból 4547 
kilogramm, régi elektronikai cikkekből 1785 
kiló gyűlt össze.

A legnagyobb mennyiséget, több mint 2 
tonnát, a maradék festékek tették ki, gumiab-
roncsból, 600, étolajból 450 kilót vittek vissza 
a lakók. A leadott holmi között több száz ki-
logrammot kitevő televízió, háztartási kis- és 
nagygép, hígító és egyéb vegyszer, gyógyszer is 
volt. Ezenkívül csaknem egy mázsa kommu-
nikációs eszköz gyűlt össze, köztük számtalan 
régi mobiltelefon. 

Ê P. A.

Tisztelt 
Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata felül kívánja vizsgálni az 
Alacskai út (gyáli határ út) – szántás 
utca – Kerékvágás utca – Boronás utca 
által határolt területre vonatkozó sza-
bályozási tervet.

A hatályos szabályozási terv az Alacskai út meg-
hosszabbításában lévő gyáli Határ út szélesítését 
írja elő, aminek következtében az Alacskai út 
mentén fekvő telkek jelentős területveszteséget 
szenvednek. A szabályozás szükségessége, illet-
ve mértéke felülvizsgálatra szorul a szabályozás 
2007. évi elfogadása óta bekövetkezett változá-
sok tükrében.

Az új tervvel kapcsolatban a lakosság a sza-
bályozási terv módosításának véleményezési 
szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében 
nyilváníthat véleményt. A véleményezési do-
kumentum a www.bp18.hu oldal hirdetményei 
között, valamint a Főépítészi Munkacsoport ol-
dalán, a http://www.bp18.hu/foepiteszi_mun-
kacsoport címen érhető el. 

Kérjük, hogy – a partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányza-
ti rendelet 3. §-a alapján – fogalmazzák meg a 
szabályozási terv módosításával kapcsolatos 
véleményüket és észrevételeiket, és azokat a 
partnersegi@bp18.hu e-mail címre juttassák el. 

a vélemények és észrevételek beérkezésé-
nek határideje 2015. július 24. 

mártonffy miklós 
főépítész

Irodalmi 
szemüvegen át 
Trianonról
A Jobbik által szervezett nemzeti es-
tek programsorozatban június 11-én 
az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátum előzményeiről és követ-
kezményeiről tartott előadást tompo 
László irodalomtörténész.

Eredetileg a téma szakértője, Raffay Ernő tör-
ténész lett volna a vendég, ám ő betegség miatt 
nem tudta vállalni az előadást, így Tompo Lász-
ló lépett fel helyette.

Előadását Illyés Gyulát idézve kezdte, misze-
rint magyar az, akinek fáj Trianon. Az alapté-
zis leszögezése után azokról a jól ismert külső 
és belső előzményekről beszélt a vendég, ame-
lyek a dualizmus időszakában megalapozták a 
történelmi Magyarország bukását. Ezek közül 
elsősorban a pánszláv és a román törekvéseket 
emelte ki, míg a belső okok között a Monarchia 
liberális szellemiségét említette, amely elaltatta 
a magyar nemzeti érzelmeket, és az elmúlhatat-
lanság illúzióját keltette.

Tompo László irodalomtörténészhez illőn 
számos olyan ismerettel szolgált, amelyről rit-
kábban szoktunk hallani. Egyrészt irodalmi 
művekre utalva felidézte, milyen eredményesen 
tevékenykedtek a pánszláv és a román nacio-
nalisták. Ezzel szemben a magyar külpolitika 
teljesen passzív volt, mai kifejezéssel élve az 
országimázzsal nem törődött. 

Tompo László természetesen beszélt Károlyi 
Mihály felelősségéről is, aki az ország területi 
egységéről szinte önként mondott le, meg sem 
próbálva a teljes magyarság érdekeit képvisel-
ni. A folyamatot betetőzte a Tanácsköztársaság, 
amely bevallottan nem nemzeti alapokon állt, 
így a magyar érdekek másodlagosak lettek a 
kommunizmus térhódítása mögött.

Az irodalomtörténész végezetül fotósorozat-
tal szemléltette azt, hogy a trianoni diktátumot 
két évtizeddel később követő bécsi döntések 
milyen hatással voltak a határokon túl rekedt 
magyarságra, valamint röviden kitért az utóbbi 
évtizedekre, amikor véleménye szerint kisebb 
területi korrekciókra lett volna lehetőség, ám a 
magyar külpolitika nem élt ezekkel a pillanat-
nyi lehetőségekkel. 

Ê sütő

Baloldali 
struktúrák
Az országgyűlési választásoktól távol-
maradókat kell megszólítania a balol-
dalnak ahhoz, hogy győzelmi esélye 
legyen 2018-ban. többek között erre 
mutatott rá hiller istván, az ország-
gyűlés szocialista alelnöke a Bal 18 
Közéleti kávézó elnevezésű fórumán 
június 15-én. 

Hiller István szerint a baloldal legnagyobb 
gondja valójában strukturális probléma, ami-
nek oka az, hogy a Demokratikus Koalíció ki-
válásával vagy éppen az Együtt és a Párbeszéd 
Magyarországért szétválásával egy káros poli-
tikai folyamat indult el. A politikus rámutatott 
arra is, hogy a magyar baloldal fordított utat 
járt be a rendszerváltozás óta, mint az egységes-
sé tömörült jobboldal. 

– Nem az a kérdés, hogy az MSZP-ből ki-
vált baloldali irányzatok képviselőinek az adott 
ügyekben igazuk volt-e, vagy sem. A mutatott 
példa azért rossz, mert nem az a megoldás, hogy 
ha nem értünk egyet egy-egy vitás kérdésben, 
akkor kimegyünk az ajtón. Amíg ezt a struk-
turális problémát nem tudjuk megoldani, addig 
ebben a Fidesz által diktált választási rendszer-
ben nem számíthatunk győzelemre – mondta 
Hiller István. – ugyanis a baloldalon egy olyan 
folyamat indult el, amit egy, a politikával aktí-
van nem foglalkozó szavazó már nem tud figye-
lemmel kísérni. S mivel nem érti, ami történik, 
mert a hétköznapokban nem ezzel foglalkozik, 
hanem dolgozik, a családját próbálja eltartani, 
nem várhatjuk el tőle, hogy a választáson ő te-
gyen szívességet nekünk. 

Az Országgyűlés alelnöke szerinte meg kell 
szólítani azokat, akik nem mentek el szavazni.

– Nem foglalkozunk eléggé az otthon mara-
dó választókkal, akiknek a többsége a legszegé-
nyebb réteghez tartozik. Márpedig a szocialista 
pártnak történelmileg itt van a legnagyobb sza-
vazóbázisa.

Ê P. A.
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�Három ön-
kormányzat 
– köztük a 

pestszentlőrinc-
pestszentimrei 
– összefogásával 
újították fel a dél-
egyházi tavaknál 
a nomád partra 
vezető bekötőutat. 

Puskás AttilA   

A felújított utat Lévai István 
Zoltán alpolgármester, Riebl An-
tal, Délegyháza polgármestere, 
Nagy András, Bugyi község al-
polgármestere, Banyár László, 
a munkálatokat végző Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója és Molnár 
Ildikó, a kerület főjegyzője adta 
át június 19-én.

Közös Volt a cél
– Délegyháza kezdeményezte 
a beruházást, mi pedig az ön-
kormányzat itt lévő üdülőtelepe 
révén kerültünk a képbe – tájé-
koztatott Lévai István Zoltán. 
– Számunkra is nagyon fontos 
volt, hogy a nyaralóhely megkö-
zelítése a korábbinál magasabb 
színvonalú legyen. A telepen 
számos faház áll a Városgazda, a 
polgármesteri hivatal, a művelő-
dési házak és egyéb önkormány-
zati intézmények dolgozóinak 
rendelkezésére. Legyen szó akár 
nyaralásról, akár csapatépítő 
tréningről, a fejlesztés minden-
képpen előnyére válik ennek a 
területnek. A felújításban részt 

vevő településeket is közelebb 
hozta egymáshoz, mert a közös 
munka megteremtette a jó kap-
csolat alapjait.

minőségi 
JaVulás
A felújított mintegy 800 méte-
res útszakaszról Banyár László 
elmondta, hogy a daráltaszfalt-
alapra több rétegben vitték fel a 
zúzottkő-borítást.  

Riebl Antal szerint az el-
készült út növelheti a környék 
presztízsét.

– Településünknek nagyon 
sokat jelent ez az útfelújítás, 
mert eddig, amikor turistaként 
vagy pihenni jöttek hozzánk a 
fővárosból, mindig szégyenkez-
tem a rossz körülmények miatt. 
A XVIII. kerület és a költségek 
felét álló Bugyi település segítsé-
gével ezután európai színvonalú 
úton lehet elérni ezt az üdülőte-
lepet – fogalmazott a délegyházi 
polgármester.

Nagy András hozzátette, 
hogy a közös beruházás két te-
lepülés történelmi hagyománya-
inak folytatását is jelenti, mivel 
Alsó-Délegyháza a második 
világháborúig Bugyi községhez 
tartozott.

Az útépítésben való részvé-
telért cserébe a pestszentlőrinci 
önkormányzat saját használatra 
megkapja az üdülőhöz tartozó 
partszakaszt, vagyis a jövőben 
saját stranddal rendelkezik.

 „A telepen számos 
faház áll a városgazda, 
a polgármesteri hivatal, 
a művelődési házak és 
egyéb önkormányzati 
intézmények dolgozói-
nak rendelkezésére.”

ÖsszefogássAl épült
 Délegyházán saját partszakasza lett az önkormányzatnak 

Szemeretelep 
civil őrei
A civil élet legrégebbi szervezetei közé 
tartozik a szemeretelepiek Baráti Köre 
(szBK), amely június 6-án ünnepelte ala-
pításának 25. évfordulóját.

Van élet a Hazafias Népfronton kívül is – ezzel a 
meggyőződéssel döntött úgy néhány szemeretelepi 
polgár a rendszerváltozáskor, hogy a törvény adta 
lehetőséggel élve saját elhatározásából alapít füg-
getlen civil társaságot. 

– Én már egy jól működő közösséget talál-
tam itt – mondta Kiss László, a Pestszentlőrinc 
Szemeretelepi Református Egyházközség lelkésze, 
aki egyben az SZBK alelnöke is. 

Az alapítás ötlete – mint arról a kör honlapja 
is beszámol – Pándi János akkori szemeretelepi 
református lelkész fejéből pattant ki, aki hamar 
talált a megvalósításhoz társakat. A politikától 
független, lokálpatrióta szellemű közösség felépí-
tése sokak számára volt vonzó feladat.

– Aki Szemeretelep történetét ismeri, tudja, 
hogy mindig sajátos mikroklímája volt. Ez hatá-
rozta meg az alapítás légkörét, és ez tartja egyben 
azóta is a közösséget – fogalmazott Kiss László 
annak magyarázataként, hogy az SZBK – mint 
kevés hasonló szervezet – a mai napig egyben tu-
dott maradni, sőt eredményes munkát képes vé-
gezni.

A baráti kör a havi rendszeres találkozók, a 
kirándulások és a saját rendezvények mellett egy-
fajta lobbitevékenységet is folytat a kerületi kul-
turális életben. Nekik köszönhető például, hogy 
a helytörténeti gyűjtemény az egykori kiváló pe-
dagógus, Tomory Lajos nevét vette föl, s ők szor-
galmazták a második világháború pestszentlőrin-
ci áldozatainak emléke előtt tisztelgő emlékmű 
felállítását is, ami 2006-ra válhatott valósággá. A 
szemeretelepiek jó kapcsolatot alakítottak ki ha-
táron túli településekkel, az elmúlt hetekben Kár-
pátaljára vittek adományokat.

Az alelnöktől azt is megtudtuk, hogy jelentős 
és aktív tagsággal rendelkeznek, s a kör ugyan-
olyan lendülettel működik, mint negyedszázada. 
Szeretnék, ha a jövőben több helyi fiatal is bekap-
csolódna ebbe az örömteli közös munkába.

Ê k. Gy.

vároSnapok 
a teStvérvároSban
sokszínű programkínálattal várták az érdeklődőket a 
tusnádfürdői városnapokra június 13-án és 14-én. A 
rendezvényen részt vett a Xviii. kerület önkormányza-
tának delegációja is, és ughy Attila polgármester díjat 
vehetett át az erdélyi település vezetőitől.  

A hagyományoknak megfelelően az idén is a nyár elején tar-
totta meg a városnapokat kerületünk erdélyi testvérvárosa, 
Tusnádfürdő. A kétnapos rendezvény keretében kulturális, hagyo-
mányőrző, ifjúsági, szórakoztató és sportprogramokon vehettek 
részt az érdeklődők. A színpadi produkciókat a helyi és a környező 
településekről érkező tehetséges fiatalok mutatták be. A városna-
pok apropót adott a Jókai-emlékév programjainak folytatására is: 
Jókai Mór regényíróra, a tusnádfürdői iskola névadójára dr. Árpás 
Károly tudós tanár, író, műfordító emlékezett. 

A záróünnepségen Albert Tibor, az erdélyi település polgár-
mestere és Zsigmond Barna Pál főkonzul átadta a Tusnádfürdőért 
díjat, amelyet ebben az évben ketten kaptak meg. 

Dániel Sándor testnevelőtanárnak több mint 25 éves cselgáncs-
edzői munkájáért, ughy Attilának, a XVIII. kerület polgármester-
ének „a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséért, valamint az erdélyi 
magyarság egyszerűsített honosítási eljárásának megvalósulásáért 
tett erőfeszítéseiért” ítélték oda az elismerést. 

máv-tájékoztató
tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy a 142-es, Budapest–
Lajosmizse-vasútvonal Kőbánya-Kispest–Kispest szakasza az Au-
lich utca és az Üllői út között megújul. A felújítás előreláthatólag 
június 22-től augusztus 30-ig tart.

A felújítás során a teljes vonalszakasz megújul, megszűnnek az ütközők, ame-
lyek lakossági zajpanaszokat okoztak. A felújítás érinti a Derkovits úti vasúti 
átjárót is, amely a július 24–27. közötti hétvégi lezárás során átépül.

A felújítás ideje alatt az utasokat vonatpótló autóbuszok szállítják Kőbánya-
Kispest és Ócsa között. 

A munkát por és zaj kísérheti, de a munkavégzés többnyire nappal történik.
A vonalszakasz korszerűsítése az átmeneti kellemetlenségek után előnyös lesz 

a környéken lakóknak, mivel a pálya állapotának javítása a zajártalmak csökke-
nését hozza magával.

Támogató szemléletükben bízunk, azt előre köszönjük.

 

A Lajosmizse-vasútvonal 

vágányfelújítási munkái 

- június 22. és aug. 20. között 

- az Aulich utcától – az Üllői útig 

- nappali munkavégzés mellett 

 

A felújított út átadásán részt vett lévai istván zoltán alpolgármester, Riebl Antal, délegyháza polgármestere és nagy 
András, Bugyi község alpolgármestere

30.
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Folytatás az 1. oldalról

A strandnyitást kihasználva szervezte meg évad-
záró programját a Városgazda utánpótlás Aka-
démia. A tavasszal létrejött egyesület a nyáron 
sem hagyja sorsukra a sportolni vágyó tehetséges 
gyerekeket. A labdarúgó-, úszó- és küzdősport-
táborokban a szünidő alatt is folyamatos lesz a 
képzés, és nem áll le a sportszervezési munka 
sem. Ősszel ugyanis további szakosztályok indu-
lása várható.

– Az első, ha úgy vesszük, csonka tanévünk 
méltó zárása ez a családias rendezvény, amelyen 
valamennyi szakosztályunk bemutatkozhat – 
mondta Banyár László, a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

EgyrE töBB sportág
A gyerekek számára a melegben természetesen 
a strandolás volt a legfontosabb, de láthattunk 
foci- és strandfoci-bemutatót, és színpadra lép-
tek a küzdősport-szakosztály tagjai is, akik a thai 
boksz, a kjokusin karate és az ökölvívás fortélya-

iból adtak ízelítőt.
– Örülök annak is, hogy egy közös 

aerobicedzés erejéig bemutatkozott az alakuló-
ban lévő szabadidősport-szakosztályunk is – tet-
te hozzá Banyár László. – Tervezzük a torna, a 
vízilabda és az atlétika beindítását is. Ezek szer-
vezése már zajlik.

VárJáK a JElEntKEzőKEt
A vezérigazgató sikeresnek ítélte az akadémia in-
dulása óta eltelt időszakot. Az egyesület már most 
több mint 100 gyerek sportolását segíti. 

– A nyári táborainkban folytatódik a meg-
kezdett munka. Az érdeklődök mind a Bókay-
kertben, mind a Vilmos Endre Sportcentrumban 
megtalálhatják az edzőinket, a szakembereinket, 
ha kérdésük van a választott sportággal vagy az 
egyesülettel kapcsolatban. Szakosztályainkba fo-
lyamatosan lehet jelentkezni bármelyik létesítmé-
nyünkben és a Vilmos Endre Sportcentrumban a 
sportszervezési osztályon.

SportoS tanévzáró 
a bókay-kertben
Újabb szakosztályokkal bővül ősztől az utánpótlás-akadémia
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RendeleTek
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 4 tartózkodással megalkotta 
17/2015. (V. 27.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2015. évi költség-
vetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert, hogy vizsgáltassa meg 
az Országos Mentőszolgálat 
XVIII., Rózsa utca 10. alatt ta-
lálható mentőállomásának, il-
letve az ott szolgálatot teljesítők 
önkormányzati támogatásának 
a lehetőségeit, s tegyen javaslatot 
a támogatás formájára és mérté-
kére.
p 2. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal, 5 ellenszava-
zattal és 3 tartózkodással hozta 
meg a 16/2015. (V. 27.) sz. rende-
letet az önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásáról. 
A testület 13 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 6 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása során gondoskodjon 
a maradvány előirányzatosításá-
ról.
p 3. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással fogadta el 18/2015. (V. 
27.) sz. rendeletét a XVIII. kerü-
leti önkormányzattal szemben 
lakásügyi hátralékkal rendel-
kezők számára biztosított ked-
vezményekről és támogatásról 
szóló 14/2010. (III. 19.) rendelet 
módosításáról.
p 4. A testület 14 igen sza-
vazattal és 4 ellenszavazattal 
megalkotta 19/2015. (V. 27.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) rendelet mó-
dosításáról.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 4 ellenszavazattal 
felkérte a polgármestert, hogy a 
testület szervezeti és működé-
si szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII. 20.) önkormányzati rende-
let 3. sz. függelékét módosítsa a 
bizottsági tag cseréjének átveze-
tése céljából.
A testület 13 igen szavazattal, 
4 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) önkormány-
zati rendelet 73. §. (3) bekezdé-
sének b) pontja alapján Zarándy 
Zoltán lemondását tudomásul 
veszi, és ezzel egyidejűleg Banga 
Zoltánt az oktatási, közművelő-
dési, sport- és ifjúsági bizottság 
tagjai közé választotta.
p 5. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal egyetértésben 
megalkotta 20/2015. (V. 27.) sz. 
önkormányzati rendeletét az 
adóigazgatási feladatot ellátó 
munkavállalók anyagi érdekelt-
ségi rendszeréről szóló 2/2012. 
(II. 28.) rendelet módosításáról.
p 6. A testület 19 igen szavazat-
tal fenntartás nélkül fogadta el a 
21/2015. (V. 27.) sz. önkormányzati 
rendeletet a Gólyahír elnevezésű 
program bevezetéséről. 
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyöntetűen határozott 
arról, hogy felhatalmazza a pol-
gármestert a Gólyahír program 
megvalósításához szükséges szer-
ződések megkötésére és az intéz-
kedésekre.  
p 7. A testület 15 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással megalkotta 
22/2015. (V. 27.) sz. önkormány-
zati rendeletét a lakások bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 19/2011. 
(V. 31.) rendelet módosításáról.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással ha-
tályon kívül helyezte a 128/2015. 
(II. 24.) sz. határozatát.
A testület 15 igen szavazattal 
és 4 tartózkodással határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
a lakások bérletéről és elide-

genítéséről szóló 19/2011. (V. 
31.) rendelet 19. § (3) bekezdése 
alapján együttműködési megál-
lapodást köt a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft-vel arról, hogy a tulaj-
donát képező lakások közül 
térítésmentesen egyszeri bérlő-
kijelölési jogot biztosít részére. 
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az elő-
terjesztés-kiegészítés 1. sz. mel-
lékletét képező együttműködési 
megállapodással azonos tartal-
mú megállapodás megkötésére 
és aláírására azzal, hogy az a 
képviselő-testület 2015. május 
19-i ülésén megalkotott, a laká-
sok bérletére és elidegenítésére 
vonatkozó 19/2011. (V. 31.) ön-
kormányzati rendelet módosítá-
sáról szóló 22/2015. (V. 27.) ren-
delet hatálybalépését követően 
történhet meg.

süRgőssÉgI 
haTáROzaTOk
p s1. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy határo-
zott, hogy tulajdonosi hozzájá-
rulását adja Budapest Főváros 
Önkormányzatának a 150394 és 
150261 helyrajzi számon nyil-
vántartott (Margó Tivadar ut-
ca–Baross utca kereszteződése), 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata kizárólagos tu-
lajdonában álló 8389 és 27 808 
négyzetméter alapterületű kivett 
közterületnek saját költségen 
csomóponttá történő átépítésé-
hez kapcsolódóan az előterjesz-
tés 3. sz. mellékletét képező, a 
Tetra-Com Kft. szakági tervező 
által készíttetett tervdokumen-
tációk szerint a hírközlés-opti-
kai hálózatok átalakításához. 
A testület felkérte a polgármes-
tert a tulajdonosi hozzájárulás 
aláírására.
p s2. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy döntött, hogy a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által 
kiírt „A gyermekétkeztetés fel-
tételeit javító fejlesztések támo-
gatása” című pályázat keretében 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata benyújtja pá-
lyázatát a „Csontváry Kosztka 
Tivadar Általános és Alternatív 
Iskola konyhai egységének át-
alakítása” fejlesztési céllal, ma-
ximum bruttó 139 650 000 fo-
rintos támogatási igénnyel.
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, 
hogy biztosítja „A Csontváry 
Kosztka Tivadar Általános és 
Alternatív Iskola konyhai egysé-
gének átalakítása” című pályá-
zat 50 százalékos önerejét, azaz 
maximum bruttó 139 650 000 
forintot a 2016. évi költségvetés 
terhére, valamint vállalja, hogy 
a támogatásból megvalósuló 
beruházást tíz évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően, a 
működtetésre vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok betartásával 
használja.

haTáROzaTOk
p 8. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 
4 tartózkodással úgy döntött, 
hogy elfogadja a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
2014. évi beszámolóját – amely-
ben a 2014. december 31-i for-
dulónapra elkészített mérlegben 
az eszközök és források egyező 
végösszege 2 122 806 000 forint, 
az adózott eredmény 446 ezer 
forint –, valamint az éves beszá-
molóhoz tartozó üzleti jelentést, 
és felkérte a társaság vezérigaz-
gatóját a szükséges intézkedé-
sekre annak érdekében, hogy a 
beszámolót letétbe lehessen he-
lyezni és közzé lehessen tenni.
A testület tulajdonosi jogkör-
ében eljárva 12 igen szavazattal, 
4 ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással úgy határozott, hogy el-
fogadja a Városgazda Zrt. 2015. 

évi üzleti tervét az előterjesztés 
mellékletét képező tartalom-
mal.
p 9. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással döntött ar-
ról, hogy a Városgazda Zrt-vel 
2012. október 25-én létrejött 
feladatellátási szerződést az elő-
terjesztés 1. sz. kiegészítésének 
1. sz. mellékletét képező tarta-
lommal (6. sz. szerződésmódosí-
tás) módosítja.
A testület 15 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Városgazda Zrt-
vel 2012. október 25-én létrejött 
támogatási szerződést a támo-
gatás összegére vonatkozóan az 
előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal módosítsa.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal, 2 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert a fentiek szerint 
módosított feladatellátási és tá-
mogatási szerződés aláírására.
p 10. A testület 15 igen szava-
zattal, 3 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással elfogadta az ön-
kormányzat 2015–2019. évekre 
vonatkozó gazdasági program-
ját az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerint.
p 11. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
elfogadta az önkormányzattal 
együttműködési megállapodás-
sal rendelkező egyéb civil szer-
vezeteknek az előterjesztés 1. sz. 
mellékletben szereplő támoga-
tásával – figyelembe véve a tes-
tületi, ügyrendi és koordinációs 
bizottság javaslatát –, és hogy 
az arra meghatározott összeget 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint osztja fel.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
megkötésével kapcsolatos intéz-
kedésekre és a szerződés aláírá-
sára.
p 12. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörével élve 14 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. soron következő taggyű-
lésén az önkormányzat megha-
talmazottjaként járjon el.
A testület 14 igen szavazattal és 
6 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a kft. so-
ron következő taggyűlésén sza-
vazatával támogassa a 2014. évi 
beszámoló (565 653 000 forintos 
végösszeg, 16 457 000 forintos 
mérleg szerinti eredmény – nye-
reség), független könyvvizsgálói, 
közhasznúsági és üzleti jelentés 
elfogadását.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással felha-
talmazta a polgármestert, hogy a 
kft. soron következő taggyűlésén 
szavazatával támogassa a 2015. 
évi üzleti terv elfogadását.
p 13. A testület 14 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy 2015. július 1-jétől névre 
szóló díszoklevelet és ajándé-
kot ad a XVIII. kerületben há-
zasságot kötő azon pároknak, 
amelyekben legalább az egyik 
fél bejelentett állandó lakóhely-
lyel rendelkezik Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén. Az ajándék 
tárgya egy egyszeri szolgáltatás, 
amely a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. által nyúj-
tott meghatározott kulturális, 
szabadidős és sportszolgálta-
tások közül választható ki. Az 
egyszeri ajándék beváltására a 
házasságkötés napjától számí-
tott egy év áll a házaspárok ren-
delkezésére.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a végrehajtáshoz szük-
séges szerződések megkötésére 
és az intézkedésekre. 
p 14. A testület 19 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással határo-
zott arról, hogy az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 35. § 
(4) bekezdése alapján meghívá-
sos egyszerűsített zártkörű pá-
lyázatot ír ki a 141154 helyrajzi 
számú (Ady Endre u. 35–39.) ki-
vett üzemi terület megnevezésű, 
6023 négyzetméter alapterületű 
ingatlanon található 67 négyzet-
méteres helyiség hosszú távú, de 
legfeljebb 15 éves hasznosítására 
az alábbi feltételek szerint:
a)  Az ajánlattevőnek minimá-
lisan havi 33 350 forintot kell 
megajánlania.
b) A pályázat beadási határideje: 
2015. június 15.
c) A pályázó tudomásul veszi, 
hogy az ingatlanon végzett bár-
milyen felújítási, beruházási, 
átalakítási, bővítési munkálat 
nem eredményezi az ingatlan-
nyilvántartáson kívüli tulajdon-
szerzést.
d) A pályázó vállalja a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény rendelkezései 
szerinti kötelezettségek teljesí-
tését.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert az eljárás lebonyolí-
tására, valamint arra, hogy ha 
az ajánlati ár eléri a kiíró által 
meghatározott minimális árat, 
készítse elő és írja a szerződést.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodás-
sal felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a pályázó 
Napsugár Postagalamb Sport-
klub (1188 Táncsics Mihály u. 
32.) meghívására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
p 15. A testület 13 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy 
határozott, hogy együttműkö-
dik a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér és térsége terület- és 
gazdaságfejlesztésében, illetve 
részt vesz a Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtér Terület- és Gaz-
daságfejlesztési Klaszter (BuD 
Klaszter) megalapításában. A 
testület felkérte a polgármestert 
a BuD Klaszter létrehozásához 
szükséges előkészületekre és a 
klaszter munkaszervezetének 
felállításával kapcsolatos teen-
dők koordinálására.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
döntött arról, hogy elfogadja az 
együttműködéshez szükséges 
szándéknyilatkozatot az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerint, 
és felkérte a polgármestert az 
aláírására.
p 16. A testület 12 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással 
egyetértett az Európai Terüle-
ti Együttműködési Programok 
(2014–2020) alapján az uRBACT 
(urban Action) programban ve-
zető partnerként való részvétel-
lel és a pályázat benyújtásával, s 
felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással úgy 
határozott, hogy nyertes pályá-
zat esetén az uRBACT program 
megvalósításához szükséges 62 
millió forint önrészt a minden-
kori hatályos költségvetés terhére 
biztosítja.
A testület 12 igen szavazattal és 
5 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert, hogy döntsön 
az uRBACT együttműködé-
si programban projektpartneri 
minőségben való részvételről, a 
pályázat benyújtásáról, a projekt 
költségéről, a szükséges önerő 
biztosításáról és az igényelt tá-
mogatás összegéről.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
pályázat benyújtásához szüksé-
ges intézkedéseket és nyilatko-
zatokat. A polgármester a dön-
tésekről az azokat követő rendes 
testületi ülésen tájékoztatja a 
képviselőket.
p 17. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy jóváhagyja az 
önkormányzat, a Lőrinc united 
FC Sportegyesület, valamint 
a Pogány Frigyes Két Tanítási 

Nyelvű Építészeti, Informatikai 
Szakközépiskola és Gimnázium 
között kötendő együttműködési 
megállapodást az 1. sz. melléklet 
szerint. 
A testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy határozott, 
hogy jóváhagyja az önkormány-
zat, a Lőrinc united FC Sport-
egyesület és a Karinthy Frigyes 
Gimnázium között kötendő 
együttműködési megállapodást a 
2. sz. melléklet szerint. 
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan dön-
tött arról, hogy jóváhagyja az 
önkormányzat, a Lőrinc united 
FC Sportegyesület és a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
között kötendő együttműködési 
megállapodást a 3. sz. melléklet 
szerint. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
megállapodások aláírására.
18. A testület 14 igen szavazat-
tal és 5 tartózkodással úgy ha-
tározott, hogy a Gulner Gyula 
Általános Iskola területén 12 x 
24 méteres műfüves labdarúgó-
pálya megvalósításáról a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodást 
és a mellékleteit az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint elfogadja, 
és felkérte a polgármestert annak 
aláírására.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással dön-
tött arról, hogy a Kondor Béla 
Általános Iskola területén 12 x 
24 méteres műfüves labdarúgó-
pálya megvalósításáról a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodást 
és a mellékleteit az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint elfogadja, 
és felkérte a polgármestert annak 
aláírására.
A testület 14 igen szavazattal és 
5 tartózkodással határozott ar-
ról, hogy az Eötvös Loránd Ál-
talános Iskola területén 20 x 40 
méteres műfüves labdarúgópá-
lya megvalósításáról a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodást 
és a mellékleteit az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint elfogadja, 
és felkérte a polgármestert annak 
aláírására.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Kastélydombi 
Általános Iskola területén 20 x 
40 méteres műfüves labdarúgó-
pálya megvalósításáról a Magyar 
Labdarúgó Szövetséggel kötendő 
együttműködési megállapodást 
és a mellékleteit az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint elfogadja, 
és felkérte a polgármestert annak 
aláírására.
A testület 14 igen szavazattal és 5 
tartózkodással határozott arról, 
hogy a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium területén 20 x 40 mé-
teres műfüves labdarúgópálya meg-
valósításáról a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel kötendő együttműkö-
dési megállapodást és a mellékleteit 
az előterjesztés 1. sz. melléklete sze-
rint elfogadja, és felkérte a polgár-
mestert annak aláírására.
19. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövet-
sége  (MKOSZ) „TAO program 
2015/16” című pályázati felhívá-
sára a Malév SC által a Vilmos 
Endre Sportcentrum sportcsar-
nokában parkettafelújításra, pá-
lyavonalazásra beadott pályá-
zathoz szükséges önrészhez az 
önkormányzat 1 394 000 forint-
tal járul hozzá a 2015. évi költ-
ségvetés terhére. 
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy az 
ezzel kapcsolatos támogatási és 
együttműködési szerződést írja 
alá az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerint. 
A képviselő-testület hozzájárult 
az önkormányzat 1/1-ed tulaj-
donában álló, Nagyszalonta u. 
25. alatti (156208 hrsz-on nyil-
vántartott) ingatlanon találha-
tó Vilmos Endre Sportcentrum 
sportcsarnokában a parketta 
felújításához és a pályavonala-
záshoz, továbbá felhatalmazta  

a polgármestert arra, hogy az 
MKOSZ „TAO program 2015/16” 
című felhívására beadott pályá-
zat alapján a Malév SC-nek ki-
adja az előterjesztés 5/A számú 
mellékletét képező minta szerint 
a tulajdonosi hozzájáruló nyilat-
kozatot.
A testület 15 igen szavazattal és 
4 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Magyar Kézilabda Szö-
vetég (MKSZ) „TAO program 
2015/16” című pályázati felhí-
vására a Malév SC által a Vil-
mos Endre Sportcentrum sport-
csarnokában nyílászárócserére 
beadott pályázathoz szükséges 
önrészhez 2 033 000 forinttal 
járul hozzá az önkormányzat a 
2015. évi költségvetés terhére. A 
képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert, hogy az 
ezzel kapcsolatos támogatási és 
együttműködési szerződést írja 
alá az előterjesztés 2. sz. mellék-
lete szerint. 
A képviselő-testület egyúttal 
hozzájárult a Nagyszalonta u. 
25. alatti (156208 hrsz-on nyil-
vántartott), az önkormányzat 
1/1-ed tulajdonában álló ingat-
lanon található Vilmos Endre 
Sportcentrum sportcsarnokának 
nyílászárócseréjéhez, és felhatal-
mazta a polgármestert, hogy az 
MKSZ „TAO program 2015/16” 
című pályázati felhívására a Vil-
mos Endre Sportcentrum sport-
csarnokában nyílászárócsere 
céljából beadott pályázat alapján 
kiadja a Malév SC-nek a tulajdo-
nosi hozzájáruló nyilatkozatot az 
előterjesztés 5/B számú mellékle-
tét képező minta szerint.
A testület 15 igen szavazattal 
és 4 tartózkodással határozott 
arról, hogy az önkormányzat a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSZ) „TAO program 2015/16” 
című pályázati felhívására az 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
alsó és felső tagozatos testneve-
lési öltözőinek felújítása céljából 
beadott pályázat alapján a Sport-
projekt18 Nonprofit Kft. részére 
a szükséges önrészhez 2 375 707 
+ 2 375 707 forint, azaz össze-
sen 4 751 414 forint támogatást 
biztosít a 2015. évi költségvetés 
terhére.  A testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az ezzel kapcsolatos támogatá-
si és együttműködési szerződés 
aláírására az előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint. 
A testület egyúttal hozzájárult az 
152194/18 hrsz-on nyilvántartott, 
az önkormányzat 1/1-ed tulajdo-
nában álló Lakatos út 30. sz. alat-
ti ingatlanon lévő Eötvös iskolá-
ban az alsó- és felső tagozatos 
testnevelési öltözők felújításához, 
és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Sportprojekt18 Nonprofit 
Kft. részére kiadja a tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozatot az elő-
terjesztés 5/B mellékletét képező 
minta szerint.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat az MLSZ „TAO program 
2015/16” című pályázati felhí-
vására a Kondor Béla Általános 
Iskola testnevelési öltözőinek fel-
újítására beadott pályázat alap-
ján a Sportprojekt18 Nonprofit 
Kft. részére a szükséges önrész-
hez 4 307 518 forint támogatást 
biztosít a 2015. évi költségvetés 
terhére. A testület felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos támogatási és 
együttműködési szerződés alá-
írására az előterjesztés 4. sz. mel-
léklete szerint. A testület egyben 
hozzájárult a 151126/18 hrsz-on 
nyilvántartott, az önkormányzat 
1/1-ed tulajdonában álló, Kon-
dor Béla sétány 7. alatti ingatla-
non lévő Kondor iskola testne-
velési öltözőjének felújításához, 
és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a Sportprojekt18 Nonprofit 
Kft-nek kiadja az előterjesztés 
5/B számú mellékletét képező 
minta szerint a tulajdonosi hoz-
zájáruló nyilatkozatot.
A képviselők felhatalmazták a 
pénzügyi ellenőrzési bizottságot, 
valamint az oktatási, közműve-
lődési, sport- és ifjúsági bizott-
ságot a támogatási összegekkel 
való elszámolás elfogadására.
Folytatás a következő számban.

JÓ HíR: JÖN A „GÓLyAHíR”
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�nem kell már 
sokat várni, a 
nyár gyorsan 

eltelik, és újra itt a 
kerület nagy őszi 
fesztiválja, a szep-
temberi Kóstoló. a 
főzőversenyen in-
duló csapatok már 
most nevezhetnek 
a szeptember 4–6. 
közötti háromna-
pos eseményre.

keRékGyáRtó GyöRGy  

Habár a főzőversenyek, főző-
fesztiválok száma az utóbbi 
években a kerületben éppúgy 
megszaporodott, mint ország-
szerte, a legnagyobb és legfon-
tosabb helyi gasztronómiai ese-
mény továbbra is a Szeptemberi 
Kóstoló, amelyen gyakran csak-
nem 100 bográcsban, továbbá 
grillrácsokon, főzőtárcsákon 
készülnek a finomabbnál fi-
nomabb ételek. Az eseményt 
idén szeptember 4–6. között 
rendezik hagyományos helyén, 
a Bókay-kertben, és aki komo-
lyan készül a főnapra, szombat-
ra meghirdetett főzőversenyre, 
jó, ha már most elkezd töpren-
geni a versenyművén, mert év-
ről évre egyre erősebb konku-
renciával kell szembeszállni, és 
az elvárások egyre nagyobbak. 
A benevezett ételeket a szoká-
soknak megfelelőn szakmai 
zsűri bírálja el, amelynek élén 
– ahogyan az elmúlt években 
is – Kovács Lázár ízlel majd. 
A www.szeptemberikostolo.hu 
weboldalon hamarosan megta-
lálható a nevezési lap, ha valaki 
nem szeretné a jelentkezését az 
utolsó pillanatig halogatni… 
A gyerekcsapatok is gondol-
kodhatnak már az induláson, 
hiszen a vasárnap délelőtt ha-
gyományosan az ő versengésük 
ideje.

Borra pálinKa
A Szeptemberi Kóstolót rend-
szeresen felkereső látogatók 
tudják, hogy a gasztronómiai 
kínálat minden évben új temati-
kát kap. A rendezők elsősorban 

olyan italkínálatot igyekeznek 
összeállítani, amely tökéletesen 
kiegészíti a készülő bográcsos, 
grillezett és halételeket. Két éve 
a cseh söröké volt a főszerep, ta-
valy a kiváló magyar borok, ezen 
belül a belőlük készült fröccsök 

bemutatásán volt a hangsúly, 
idén pedig – hogy a sor teljes 
legyen – a „Pálinkás jó reggelt!” 
szlogen jegyében a magyar gyü-
mölcspárlatok mustrája kíséri a 
fő eseménysort. Van tehát mire 
készíteni az ízlelőbimbókat.

JönnEK 
a rocKErEK
Egy fesztivál természetesen nem 
fesztivál jó kulturális progra-
mok nélkül. Három színpad 
kínál majd koncerteket, táncos 

műsorokat, sport-, gyerek- és 
családi műsorokat a legkülön-
félébb műfajokban, és termé-
szetesen a szervezők ebben az 
évben is az élvonalból hívják 
meg a legnépszerűbb előadókat. 
Bár a teljes program még nem 
publikus, annyit már elárul-
tak, hogy a pénteki nyitónapon, 
amelyen korábban olyan nagy 
csapatok kezdték a fesztivált, 
mint a Karthago, a Bikini vagy 
a KFT, ezúttal a hazai hard rock 
három ikonikus csapata lép 
egymást követően színpadra: 
a Gesarol, a Mobilmánia és a 
Lord. A kemény rock kedvelői 
tehát nem maradnak szórako-
zás nélkül, mint ahogy a kelta 
zene kedvelői sem. A kerületi 
illetőségű Serica folk and roll 
zenekar tavaly kísérletképpen 
tematikus programot szervezett 
a Szabadtéri Színpadra: a hazai 
ír- és skót–kelta muzsika kiváló 
zenész és táncos előadói váltot-
ták egymást a közönség előtt. A 
kezdeményezés sikert aratott, 
ezért a Serica idén is elhozza ba-
rátait a Bókay-kertbe. 

A rendezők természetesen 
fenntartják a műsorváltoztatás 
jogát.

A „Pálinkás jó 
reggelt!” szlogen 
jegyében a magyar 
gyümölcspárlatok 
mustrája kíséri a fő 
eseménysort.

pálinkás este, 
reggel, délután
A pörkölt mellett finom párlatokat ízlelhetünk a Szeptemberi Kóstolón

Generációk  
otthona lett
születésnapot ünnepeltek a pestszentimrei Ady Endre 
általános iskolában. Az intézmény fennállásának 85. 
évfordulója alkalmából jelenlegi és egykori diákok, ta-
nárok töltötték meg június 12-én a feldíszített torna-
termet, ahol ünnepi műsorral emlékeztek meg az eltelt 
nyolc és fél évtizedről.

Az önkormányzat részéről Galgóczy Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte az ünneplőket. 

– Alsó tagozatos kisdiákként magam is ennek az iskolának a 
padjait koptattam, ezért számomra is különleges ez az évforduló. 
Az elmúlt 85 évben több ezer gyerek kapta meg itt a tudás fájának 
első gyümölcseit. A többségük már szülő, nagyszülő, és akadnak 
dédszülők is, akik mind ennek a nagy családnak a tagjai. Az Ady 
iskola ezekben az évtizedekben folyamatosan fejlődött, a kerület 
büszkeségévé vált, nem véletlen, hogy 2014 óta minősített referen-
ciaintézmény. 

Hományi Tamás tankerületi igazgató kiválóan működő szelle-
mi műhelynek nevezte az Ady iskolát, ahol a befogadás és az elfo-
gadás a mindennapi élet része. Mint elmondta, az intézményben 
1997 óta vannak logopédiai osztályok, amelyekben számos sajátos 
nevelési igényű gyermek fejlődött, s ért el sikereket az iskola peda-
gógusainak köszönhetően.

Az önkormányzat ajándékaként az idő múlását jelképező névre 
szóló falióra és emléklap mellé a 85 éves iskola évenként 10 ezer, 
azaz összesen 850 ezer forintot is kapott. Az ünnepség a diákok 
műsorával lett teljes, amelyben az énekkar mellett felléptek a cite-
ra-, a gitár- és a zongoraszakkör tagjai is.

Ê P. A.

neveS emberek 
nyomában
Minden évben több száz kerületi diák vesz részt a 
tomory Lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény 
vetélkedőin. Az ismeretterjesztést és a közösségfor-
málást szolgáló kérdéssorok egész osztályközössége-
ket szólítanak meg. 

Szinte minden kerületi iskolába eljutott a Tomory Lajos Pedagó-
giai és Helytörténeti Gyűjtemény Párhuzamos életrajzok című, 
20 kerületi kötődésű híresség életét bemutató plakátsorozata. A 
kiállításhoz kapcsolódó játékos vetélkedőn a felnövekvő generáció 
megtudhatta, hogyan éltek és tevékenykedtek a kerületben ezek a 
közismert személyek, s mit köszönhetünk nekik.

– Erre a vetélkedőre nem kellett készülniük a diákoknak, mi-
vel a témát feldolgozó plakátsorozatot és a különböző korosztály-
oknak készített játékos feladatlapokat a gyűjtemény munkatársai 
állították össze, és eljuttatták azokat a jelentkező iskoláknak. A 
feladatok megoldásában nagy hangsúly volt a csoportmunkán, 
mivel tapasztalatunk szerint azok az osztályok bizonyultak a leg-
sikeresebbeknek, amelyek jól tudtak együttműködni, és az is sze-
rencsés volt, ha a feladatokat egyenletesen tudták megosztani egy-
más között – mondta Heilauf Zsuzsanna, a gyűjtemény vezetője.

Az idei tanévben a díjkiosztó keretében 5 általános iskola 29 
részt vevő osztálya közül iskolánként az 5 legjobbat az önkor-
mányzat és a gyűjtemény egy-egy enni- és innivalót tartalmazó 
csomaggal jutalmazta. Az ajándékot meglepetésként, a legsikere-
sebb osztályokat személyesen felkeresve Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester adta át Heilauf Zsuzsannával. Elsőként a Kondor iskola 8. 
b, majd a Szent Lőrinc iskola 7. a, a Sztehlo iskola 5. a, a Brassó 
iskola 5. b és végül a Kandó iskola 3. b osztálya örülhetett.

Ê cs. m.

a meSék ereje 
a zenevárban
évzáró ünnepség keretében leplezték le a zenevár 
óvoda megújult bejáratát. A vidám falfestmény új színt 
hozott a szürke hétköznapokba.

A nevelési év lezárásaként immár hagyományteremtő jelleggel 4. 
alkalommal egész délutános kerti partit tartott június 11-én a Ze-
nevár óvoda Vecsei Brigitta intézményvezető és Kádár Tibor ön-
kormányzati képviselő szervezésében. A rendezvényen az ovisok 
ingyen próbálhatták ki az ugrálóvárat, a pónilovaglást, beülhettek 
egy igazi rendőrautóba. A mulatságot élő zene színesítette, és a 
szülői munkaközösségnek köszönhetően bográcsban rotyogott az 
ebéd. 

A nap fénypontja azonban az új bejárat felavatása volt, amiben 
Lévai István Zoltán alpolgármester és Kádár Tibor segédkezett. A 
rendezvényen Kucsák László országgyűlési képviselő és a környe-
ző intézmények vezetői is tiszteletüket tették. 

– Vezetői munkám egyik fontos célkitűzése a népi kultúra 
ápolása, a nemzetiségi értékek bemutatása, amit a gyermekek fo-
gékonyságának figyelésével, a vizualitás és a tapasztalás útján pró-
bálunk megvalósítani. Ennek egyik alapvető eszköze a népmese, 
amivel valamiféle pluszt adhatunk számukra. Ezért mesei elemek 
felhasználásával szerettük volna, illetve szeretnénk a későbbiek-
ben megújítani a belső és a külső terek egy részét – mondta Vecsei 
Brigitta. – Ennek érdekében Kádár Tiborral elgondolkoztunk 
azon, hogyan tehetnénk hívogatóvá és a külső szemlélő számára 
is látványossá az óvoda bejáratának szürke betonfalát.

Az eredmény meseszép lett. A Pál Gergely testfestő, festőmű-
vész által tervezett és elkészített falfestmény a Zenevár óvoda fel-
irat mellett magyar népmesék motívumait, egy háromdimenziós 
várat és hangjegyeket ábrázol. A művész három napon keresztül 
és ingyen készítette az alkotást, amely már az első ecsetvonások-
tól az ovisok és a dolgozók kedvence lett.

Ê cs. m.

A jó hangulat minden évben garantált, idén a pálinkakóstoló fokozza majd 
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A legjobbakat 
ünnepelték
gálán köszöntötte a legsikeresebb ta-
nulókat és pedagógusokat a Xviii. ke-
rületi Pedagógiai intézet. Az Aranygála 
sokéves hagyomány a kerületben.

– Büszkék lehetnek az eredményekre, nemcsak 
a kiemelkedően tanuló diákok, hanem az őket 
felkészítő pedagógusok is. Ahogyan az egész 
kerület büszke lehet ezekre a tehetségekre – 
mondta köszöntő szavaiban Galgóczy Zoltán 
alpolgármester a június 11-én a Kondor Béla 
Közösségi Házban tartott Aranygálán.

Az esemény sokéves hagyomány a kerület-
ben. A Pedagógiai Intézet rendezi, azon belül 
két kiváló szakember: Patakfalvi Attiláné, aki 
az alsósok, és Kalmárné Takács Erzsébet, aki 
a felsősök számára szervezi a bensőséges han-
gulatú ünnepséget évről évre. A gálán nem az 
évközi tanulmányi eredményt jutalmazzák, az 
elismerést azok kapják, akik a tanulmányi ver-
senyeken a legjobbnak bizonyultak. Ilyeneket 
számos kategóriában hirdettek meg, a bátrak 
megmérethették a tudásukat matematikában, 
vers- és mesemondásban, rajzban és még sok 
más területen.

Hagyomány, hogy az alsósok és a felsősök 
gáláját külön rendezik. Június 11-én a Kondor-
ban a felsős diákokat és tanárokat köszöntöt-
ték.

Ê k. Gy.

Összegyűltek 
a déli szlávok 
nyolcadik almalommal találkoztak 
közös kulturális program keretében 
a kerületben élő déli szláv nemzeti-
ségek képviselői a Bókay-kertben.  A 
déli szlávok napja elnevezésű rendez-
vényre horvátok, szerbek, bolgárok és 
görögök hozták el június 13-án a tán-
caikat, dalaikat és nem utolsósorban a 
nemzeti ízeiket.

– A nagy meleg miatt idén valamivel keveseb-
ben jöttünk össze, mint tavaly. A jó időt ki-
használva sokan elmentek már nyaralni, vagy a 
strandolást választották, de így is kitűnő volt a 
hangulat, a mintegy 250 résztvevő jól szórako-
zott – mondta Marelyin Jánosné, a XVIII. kerü-
leti Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
a program főszervezője. 

Nagy sikert arattak a nemzetiségi tánc- és 
prózai előadások. A Tököli Délszláv Tánc-
együttes műsora, a Magyarországi Szerb Szín-
ház művészeinek előadása, a bolgár Zornica 
Hagyományőrző Együttes és a Roszica 
gyermeknéptánccsoport egyaránt kitűnő han-
gulatot teremtett. 

A Déli szlávok napján hagyományosan meg-
jelenik a gasztronómia is. Ezúttal a horvátok pör-
költet készítettek, a bolgárok kebabcsét sütöttek, 
ami mellé természetesen járt a sopszkasaláta is. 
A szerbek grillrácsán pljeskavica sült, a vendég-
ként meghívott görögök pedig kolbászfélével 
készültek.

Ê P. A.

Öröm és 
kötelezettség 
Kun szabó istván vezérőrnagy, a hon-
védelmi Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára akadályoztatása miatt a 
vasvári-napok helyett június 11-én az 
irodájában vette át a vasvári-díjat. 

A kitüntetést Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Pol-
gári Egyesület elnöke adta át Kun Szabó István 
vezérőrnagynak, akinek elsőként Lévai István 
Zoltán alpolgármester gratulált, megköszönve a 
kerületünkkel való együttműködést. 

Az emlékplakettet Tóth Sándor Munkácsy 
Mihály-díjas szobrász- és éremművész készí-
tette. Tóth Kálmán érdekességként elmondta, 
hogy korábban jellemzően idősebbnek ábrá-
zolták az egészen fiatalon, 23 évesen hősi halált 
halt Vasvári Pált.  

– Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam 
a hírt, hogy Vasvári-díjat kaptam – mondta 
Kun Szabó István. – Természetesen megtisztel-
tetésnek veszem, azonban ez kötelezettséggel is 
jár, aminek igyekszem továbbra is megfelelni. 

A Vasvári Pál Polgári Egyesület két éve ala-
pította a Vasvári-díjat. 

– Tavaly Péntek László, Körösfő alpolgár-
mestere, a Rákóczi Kultúregylet elnöke, Vas-
vári Pál szellemiségének ápolója és ughy Attila 
vette át az elismerést, ugyanis a polgármester 
segítségének köszönhetően kapott helyet a 
pestszentimrei református templom kertjében 
a körösfői kopjafa mása – emlékeztetett Tóth 
Kálmán. 

Az idén is két Vasvári-díjat adományozott az 
egyesület. Kun Szabó István vezérőrnagy azért 
kapta az elismerést, mert korábban az MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 
parancsnokaként a Vasvári-napokhoz kapcso-
lódóan hozzájárult ahhoz, hogy a civil és a ka-
tonatársadalom közelebb kerüljön egymáshoz.  
Antal János, Körösfő polgármestere pedig azért, 
mert sokat tett, illetve tesz Vasvári Pál emléké-
nek megőrzéséért Kalotaszegen.  

– Az egyesület célja, hogy Vasvári Pált mi-
nél többen és minél jobban ismerhessék meg. 
A forradalmi tevékenységéről tudunk, de a 
Rákóczi szabadcsapat élén álló Vasváriról, a 
katonáról, aki a Gyalui-havasokban halt hősi 
halált, lényegesen kevesebbet – tette hozzá Tóth 
Kálmán. – Másrészt szeretnénk elérni, hogy bu-
dapesti közterületen egész alakos bronzszobra 
legyen, méltó emléket állítva így az 1848–49-es 
hősnek.

Ê Fülep e.

ízek és hangok
Magyarország különféle ásvány- és 
gyógyvizeit is megkóstolhatták azok, 
akik a tomory Lajos Pedagógiai és 
helytörténeti gyűjtemény programját 
választották június 20-án, a Múzeumok 
éjszakáján. A Múzeumsarok kiállítóhe-
lyen emellett gitárkoncert, társasjáték-
ok, sörkóstoló és egy igazán izgalmas, 
régi szalagos magnókat bemutató tár-
lat fogadta az érdeklődőket.

– Többnyire célirányosan, egy-egy programra 
érkeztek a látogatók. Nagyon jó hangulatú volt 
Moha bácsi és gitárzenekara műsora, amire 
megtelt a Múzeumsarok előtti kis tér. Legalább 
hetvenen jöttek el meghallgatni, és még a mú-
zeum fölötti lakások ablakaiból is hallgatták a 
zenét – mondta Heilauf Zsuzsanna, a helytör-
téneti gyűjtemény vezetője, a kerületi program 
egyik szervezője. 

Folyamatosan érkeztek az érdeklődők a 
magnókiállításra is. Maróti Gábor gyűjteménye 
mintegy 80 darabot számlál, ebből a legérdeke-
sebbeket hozta el a hifiberendezések készítésé-
vel foglalkozó gyűjtő.

– Az első használható szalagos magnót az 
1930-as években gyártotta a német Telefunken 
cég. A magnetofon elnevezés is tőlük ered, az 
egyik készülék fantázianeve volt ez, ami vé-
gül az összes magnó gyűjtőneve lett – mesélte 
Maróti Gábor, aki többek között olyan ritkasá-
gokat is elhozott a kiállításra, mint az egykori 
Szovjetunióban gyártott, lemezjátszóra csatla-
koztatható magnóadapter vagy a német Maihak 
cég felhúzható készüléke.

A Múzeumsarokban az este folyamán régi 
társasjátékokkal is lehetett játszani, a felnőttek 
pedig zárásként söröket kóstolhattak. A KÖKI 
Terminálban látható mackókiállításon rende-
zett gyerekprogramok közül a diafilmvetítés 
vitte a prímet, de sokan készítettek terméské-
peket is, s a társas- és ügyességi játékokban is 
örömmel vettek részt a látogatók.

Ê P. A.

A Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány 2009 au-
gusztusában Tóthné Kővári Csilla szaktanácsadó, 
pedagógia szakértő és Kékesi Szilvia óvodavezető 
irányításával jött létre azzal a kiemelt céllal, hogy 
gyors és a megszokottól eltérő megoldást találjanak 
a kerületben az óvodai férőhelyek hiányára. Az ala-
pítvány 2010-ben két csoporttal induló Csodavilág 
óvodája mára – az új épületszárny megépítésével – 
egy ötcsoportos, 140 gyermeket ellátó intézménnyé 
fejlődött. Az épület mögött elhelyezkedő, egyedileg 
kiképzett udvaron pedig nem mindennapi kreatív 
megoldásokat valósítottak meg.

– Az Üllői út közelsége miatt nagy súlyt fek-
tettünk az udvar kialakítására, amely magas 
színvonalú játszókörnyezetet nyújt a gyermekek-
nek, kompenzálva a forgalmas helyet – mondta 
Tóthné Kővári Csilla. – A játszóudvar egy szak-
mai konferencián való együttgondolkodás ered-
ményeként, cégek felajánlásából, önkormányzati 

támogatásból, a fővárosi környezetvédelmi alap 
pályázatából és az intézményi költségvetésből va-
lósult meg. 

Az udvarátadó ünnepséget Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyet-
tes nyitotta meg. Az eseményen részt vett Kucsák 
László országgyűlési képviselő, Galgózy Zoltán 
alpolgármester és Kis László, a Színrelép Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki kivitelezőként ekkép-
pen nyilatkozott a referenciaudvarról:

– Egy öntött gumit felhasználó innovatív 
technológiával építettük fel ezt a tematikus ját-
szóteret, amelyen akár egyidejűleg is játszhat az 
összes ovis. Az olyan hagyományos játszótéri 
elemek mellett, mint a homokozó, a hinta és a 
csúszda, különböző mászófalak, a belsejében egy 
bújós alagutas rendszert rejtő mászódomb és egy 
lépésérzékelős szökőkutas rész is található itt.

Ê csernai mariann

Megújított gyermeksziget
Bárcsak újra ovis lehetnék! – hagyta el a mondat a felnőttek száját június 18-án a 
csodavilág óvoda udvarának átadóján. 

Új otthonban a mackók 
Mesék, mackók, mesterek címmel nyílt meg a tomory Lajos Pedagógiai és hely-
történeti gyűjtemény időszaki kiállítása. A Bartos-gyűjtemény mackócsaládja több 
mint 500 tagot számlál.

Bartos Ildikó grafikusművész hosszú éveken ke-
resztül gyűjtötte a híres készítők és az átlagos 
ajándékboltok játék mackóit, mivel úgy tartotta, 
mindegyikük egy-egy külön egyéniség, aki sze-
retetre és gondoskodásra vágyik. A művész halála 
után alkotótársa, Janics Péter az önkormányzat se-
gítségével jutott el a kerületi helytörténeti gyűjte-
ményhez, ahol örömmel fogadták az adományként 
felajánlott több mint 500 különböző méretű és 
korú mackót, valamint a csaknem 500 gyermek-
játékot. 

A tárlat a játék mackót mint erdő- és városlakót 
és mint mesék szereplőjét mutatja be, felidézve 20. 
század eleji megszületését és leghíresebb példá-

nyait is. A bűvös hetes szám jegyében a kiállítás is 
hét részre tagolódik. Megcsodálhatjuk többek kö-
zött Zorkóczy Éva iparművész, babakészítő aprólé-
kosan kidolgozott, népviseletbe öltöztetett babáit, 
Zsolnai Mihály fafaragó, népi iparművész fara-
gott használati eszközeit, valamint Gazdik Mária 
könyvtáros horgolt mesefiguráit.

A kiállítás június 17-i nyitóünnepségén Ughy 
Attila polgármester köszöntötte a vendégeket, és 
az Otthon Theatrum társulat működött közre. A 
tárlatot szeptember 29-ig tekinthetik meg az ér-
deklődők a KÖKI Terminál 253-as számú üzlethe-
lyiségében keddtől szombatig 10 és 18 óra között.

Ê cs. m.



Városkép p 2015. június 24. XXIV. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

10 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

toyota-ford_XVIII-v1  2015.06.08.  18:38  Page 1



Városkép p 2015. június 24. XXIV. évfolyam 11. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

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 Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. luciA galéria  tel: 780 5624, email: luciagaleria@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 vARRóGéP JAvÍtás ottHonáBAn. tel :283-7282

n tEtŐFEdŐ-, Bádogos-, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS! 
Tetőkarbantartás, javítás, komplett tetőátfedés, bádogos munkák, csatornázás, lapostető 
szigetelés, kúpcserép lekenés, építőipari munkálatok, szegélyezés, burkolás, viakolorozás, 
hőszigetelés (dryvit), vakolás, falazás és egyéb kőműves munkálatok teljeskörű garanciális 
kivitelezése. Fakivágást, fűnyírást, kertépítést vállalok. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! 
Telefon: 06-30/419-4229

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 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 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

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

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

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

n MAtEMAtiKáBóL, FiziKáBóL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST 
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n MAtEMAtiKA FiziKA KéMiA oKtAtás! Általános és középiskolásoknak 
felzárkóztatás, vizsgára felkészítés. Egyetemistáknak, főiskolásoknak matematika, fizika, műszaki 
tárgyakból konzultáció. Házi feladatok, rajz feladatok elkészítésében segítség. T: 06-70/227 06 01

 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.

 áLLás
n Kert szerető személyt keresünk pestlőrinci családi házunk kertápolásához, heti 1-2 

alkalomra. Rövid önéletrajzát az alábbi e mail címre várjuk: matyesztosz@citromail.hu

n KErÜLEti tisztÍtóBA KERESÜNK SZÉPEN VASALNI TUDÓ, PRECÍZ MUNKATÁRSAT 4 
ÓRÁBAN. SZAKKÉPZETTSÉG NEM FELTÉTEL. 0620/985-9380

n Munkájára igényes leinformálható bejárónőt keresünk Budapesti XVIII. ker. családi 
házunkba, heti 1 alkalomra. Fényképes önéletrajzát küldje a matyesztosz@citromail.hu –ra.

n takarítónőt keres 4 órás alkalmazotti munkaviszonyban egy XVIII. kerületi cég irodák 
takarítására. Kérjük, amennyiben szeretne a munkatársunk lenni, önéletrajzát az info@
paliszander.hu címre küldje el.

n Xviii. kerületi irodánkba ingatlan tanácsadó munkatársat keresünk. 
 Érdeklődni: 0670/454-1833

n A Pestszentlőrinci csemete óvoda azonnali belépéssel, 6 órás kertész-
karbantartó munkatárs jelentkezését várja. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal az alábbi email címen: ovodavezeto@csemeteovoda18.hu 
vagy személyesen munkaidőben az óvoda irodájában. 1182 Bp. üllői út 
679-681 paliszander.hu címre küldje el.

 ingAtLAn /ELAdó-KiAdó/

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

n Xviii.ker. LónyAitELEPEn tulajdonostól eladó 100NM-ES 2+fél szobás+étkezős, 
beépíthető tetőterű CSALÁDI HÁZ 835NM-ES TELEKKEL, melléképületekkel 35MFT-ÉRT. 
0620/5264621

n Xviii. kerületben lévő szép, tiszta, igényesen felújított téglaépületben lévő 37m2-es 
önkormányzati lakásom elcserélném saját tulajdonú lakásra ráfizetéssel, akár hitelátvállalással 
is. Tel.: 0620-472-9320

 KiránduLás
n Xviii. ker. szentlőrinci Ltp. nyugdíjas Klub 2015 július 4-én (szombat) egy 

napos kirándulást szervez Fertőd – Nagycenk –re külön busszal. Ezt a kirándulást pályázaton 
nyert pénzzel támogatja a Polgármesteri Hivatal. Minden nyugdíjas társunk jelentkezését várjuk. 
Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon.

n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 
kirándulásokat szervez: 2015. július 11-én szombaton Székesfehérvárra, 2015. augusztus 15-én 
szombaton Szigetvár és Pécsváradra.. Bővebb tájékoztató: Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati 
Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

A városgAzdA Xviii. KErÜLEt 
nonProFit zrt. A KÖvEtKEzŐ 

PozÍcióKBA KErEs MunKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n KŐMŰvEs / sEgédMunKás: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: 
járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható 
munkavégzés, Előny, de nem feltétel: szakmunkás bizonyítvány mélyépítésben szerzett 
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány. Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon 
tüntessék fel: ”Kőműves / Kőműves segédmunkás”!

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

n BurKoLó: Meleg burkolási tapasztalattal rendelkező munkatársat keresünk az 
alábbi munkák elvégzésére:  főleg laminált parketta, szőnyegpadló, PVC, linóleum  
anyagú burkolatok készítésére,  javítására. Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: 
”Melegburkoló”!

n PáLyAgondnoK: Pályagondnok munkatársat keresünk műfüves sportpálya 
karbantartásához B kategóriás jogosítvánnyal, továbbá a kistraktor adaptereinek 
kezeléséhez szükséges alapozás, közmű és fenntartási-gép kezelő OKJ-s 
bizonyítvánnyal. Előny: Hatóság (NKH) vizsga megléte Kérjük az e-mail tárgyában, vagy 
a borítékon tüntessék fel: ”Pályagondnok”!

n uszodAMEstEr: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az 
úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, 
a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. 
Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása. Kérjük az e-mail 
tárgyában tüntessék fel: ”Uszodamester”!

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság által vásárolt 
anyagkészlet és tárgyi eszközök nyilvántartása, a kivitelezési egység által igényelt 
anyagok kiadása, fel nem használt, illetve bontásból eredő anyagok visszavételezése, 
a raktárban történő mindennemű anyagmozgatással kapcsolatos adminisztratív feladat 
teljesítése, a dolgozóknak kiadott szerszámok egyedi nyilvántartásának vezetése, 
fizikai árumozgatás a raktározási vezető utasításai, valamint a felmerült igényeknek 
megfelelően. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, magasépítési anyagismeret

n viLLAnyszErELŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent. Kérjük az e-mail tárgyában 
tüntessék fel: ”Villanyszerelő”!

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 
 E-mail: allas@varosgazda18.hu 
 Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 
vásárol könyveket, könyvsorozatokat, lexikonokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan! 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Információ: +3670-670-7497 és +3670-339-0678 

CSATORNA

ÚJRA INDUL AKCIÓNK!

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

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

Az akció időtartama:  2015. június 1. – 2015. szeptember 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22, 06-1-297-0799 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

A tervezési szolgáltatás megrendelése és befizetése 2015.09.15-ig
A kivitelezési szolgáltatás megrendelése és 30000 Ft készpénz 
előleg befizetése a Társaság pénztárában az akció időtartama alatt

10%

Az akcióban való 
részvétel feltételei:

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL
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12 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
BE KELL TARTANOD A TÖRVÉNYEINKET!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Az év első négy  
hónapjában több  

illegális bevándorló  

érkezett hazánkba,  
mint tavaly  összesen.

Varoskep_290x186mm.indd   2 6/19/15   3:39 PM

Vizsgáltassa meg évente hallását

– Mik az eddigi tapasztalatai,
mennyire �igyelnek oda az em-
berek a hallásuk egész ségére?
– Munkám során azt tapasztalatom,
hogy az egészségtudatos életmód
évről évre egyre fontosabb szerepet
tölt be az emberek életében. Sokszor
az érintettek környezete ad olyan
visszajelzéseket, amelyek miatt fel ‐
ismerik a hallásveszteséget. Termé ‐
szetesen előfordul, hogy valaki
ennek ellenére halogatja a probléma
megoldását, mert tart a vizsgálattól.
– Mi lehet ennek az oka?
– Félnek az ismeretlentől, nem tud ‐
ják, hogy mi fog történni. Pedig a

hallásvizsgálat fájdalommentes, és
nem jár semmi féle kellemetlen‐
séggel. Per sze akadnak olyanok is,
akik érzik, hogy probléma lehet a
hallásukkal, de ennek ellenére nem
akarnak szembesülni azzal, hogy baj
van, és esetleg hallókészüléket kell
viselni. 
– Miért hangsúlyozzák az éven -
kénti szűrés fon tos ságát?
– A nagyobb probléma meg előzése
érdekében érde mes rászánnunk az
életünkből azt a 20‐30 percet,
ugyan is minél előbb történik meg a
diagnózis, annál nagyobb az esély,
hogy sikerül korrigálni a hallás ‐

veszteségből adódó pana szokat.
Sajnos néhányszor talál koztam már
olyan esettel is, hogy valaki túl
sokáig halogatta a döntést, és már
nem lehetett olyan minőségi válto ‐
zást elérni, hogy a hallás élménye
jelen tősen javulni tudjon.
– Mit kell tennie annak, aki sze ret -
ne ellátogatni az in gye nes hallás -
vizsgálatra?
– Az érdeklődőknek a részvételhez
nincs más dolguk, mint bejelent -
kezni a 06-1 332-0141-es tele fon -
szá mon, és egyez tetni egy idő  pontot
mun katársunkkal. Várunk min den ‐
kit szeretettel!

VANNAK DOLGOK,
AMIK NEM VÁLTOZNAK.

DE A HALLÁS NEM ILYEN.

Ne maradjon ki az élet körforgásából. Jöjjön el    
az éves ingyenes hallásszűrésre, próbálja ki 
hallókészülékeinket! 2015. június 15-től július 3-ig 
várjuk szeretettel az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 332-0141-es 
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
XVIII., Üllői út 427.
amplifon.hu

A Budapest, Üllői út 427. szám alatt található Amplifon Hallás -
központ ismét egészségmegőrző kampányt tart a la kos ság
számára. Kellemes, korszerűen felszerelt kör nyezetben várják
ingyenes hallásvizsgálatra a XVIII. kerületi érdeklődőket. Az
éves hallásszűrés fontosságáról Dr. Tibold Eszter fül-orr-
gégésszel, az Amplifon Hallás központok audio lógus főorvosá-
val beszélgettünk. 

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész 

és audiológus főorvos

Elmúlt 60 éves?

PR 290x186_Layout 1  15/6/14.  11:34 PM  Page 1
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az oldalt összeállította: Róth Ferenc

�nagy nyüzs-
gés van 
pestszentlőrinc 

egyik központi 
részén, a Kossuth 
téren. Emberek, 
gépek dolgoznak, 
hogy időre elké-
szüljön minden, 
ami a tér megszé-
püléséhez kell. a 
felfordulás azonban 
egy pillanatra sem 
változtatja meg a 
református gyüle-
kezet életét, a nyári 
táborokat és prog-
ramokat. Erről is 
beszélgettünk sán-
dor Balázs vezető 
lelkésszel.

 

szÜnEt nélKÜl
 Mindenütt gépek, útlezárások, a 
templomudvar sem a nyugalom 
szigete. Mi készül, mi lesz itt?

– Megújul a tér. Most még 
minden szanaszét van, mi is 
kíváncsian várjuk a „győztes” 
végeredményt. De azért ne higy-
gye, hogy megállt az élet. Lehet 
parkolni, és a templomot sem 
zártuk be. A falain kívül pedig, 
láthatja, a szokásos nyári fel-
újítás kezdődött el. A templom 
körül a vízelvezetést szeretnénk 
megoldani, hogy ne ázzon be az 
altemplom. Mindezt úgy végez-
zük, hogy a nyári táborainkat ne 
zavarja.

– Ezek szerint, akárcsak ta-
valy, az idén is csúcsforgalom 
lesz „táborozásügyben”…

– Igyekszünk, mert megta-
pasztaltuk, hogy örömöt tudunk 
szerezni az érkezőknek. Miért 
ne csinálnánk ezt így az idén is? 

A most elkezdődött nyári szünet 
első hetében az ovisokat vártuk, 
utána az iskolások jönnek a nap-
közis táborba.

– Nézzük, mi lesz még…
– Újdonság a német nyelvi 

tábor, ahol három anyanyelvi 

tanárunk is lesz. A megszokott 
módon megtartjuk az angol tá-
bort, ahova tizenhat brit, illetve 
amerikai vendéget is várunk. 
Tavaly kitűnően érezték ma-
gukat, rajtunk is múlik, hogy 
az idén is hasonlóan kellemes 

élményekkel utazzanak haza. 
Az ifjúsággal, a „legöregebb fi-
atalokkal” pedig augusztusban 
Szokolyára megyünk.

a torony  
és az orgona
– Tudom, nem lesznek bezárva 
a gyerekek a templom épületébe, 
de felvetődhet a kérdés: mit lehet 
csinálni velük itt egy héten át?

– Nem is hiszi el, mennyi 
mindent… Jöjjön el, meglátja, 
mennyire szeretik az udvart, a 
kutyát, a nyuszit – mert mind-
kettő van –, az ugrálót, a játé-
kokat meg egyáltalán a nagy 
szabad teret. Mivel keresztény 
gyerekekről van szó, áhítattal 
kezdődik a nap, utána tízórai-
zunk, s jönnek a csoportos fog-
lalkozások. Ebéd után kézmű-
vesség, sorversenyek, majd az 
uzsonna után templomi ének-
léssel zárjuk a napot. Elméleti-
leg 16 óráig tart a tábor, de van-
nak, akik szeretnek, szeretnének 
tovább maradni. Maradhatnak 
is. Maga a templom is különle-
ges a számukra. Fel lehet menni 
a toronyba, vagy éppen ki lehet 
próbálni az orgonát… De nem 
csak ettől más itt egy táborozás. 
A templomban mégiscsak össze-
ér az ég a földdel… Itt az ideges, 
mindig rohanó felnőtt sem fogja 
lekiabálni a gyereket, mert látja, 
magától értetődő a szeretet.

Hawaii Vagy 
önKéntEsség?
– A szeretet mellett a nyelvtanu-
lás is ilyen fontos a közösségnek?

– Senki nem gondolhatja, 
hogy egy hét alatt megtanul a 
gyermeke egy nyelvet, még alap-
fokon sem. A cél nem lehet más, 
mint hogy visszakapják a gyere-
kek a nyelvtanulás értelmét, örö-
mét, ízét. De ez is csak járulékos 
haszon, mert a legnagyobb érték 
az, hogy a külföldiek, akik vál-
lalják az utazást, önkéntesként, 
önkéntesnek jönnek. A szom-
szédjaik Hawaiira mennek, ők 
meg a Jézusról szóló örömhírt 
szeretnék megosztani velünk. A 
jövőt igyekszünk építeni ezekkel 
a táborokkal, mert nem a bezár-
kózó keresztyénségé a jövő, ha-
nem az olyané, amelyik érti más 
kultúrák imádságát.

Biztos pontoK 
KEllEnEK
– A tavalyi tapasztalatok alapján 
van igény az ilyen táborozásra…

– Nem is kicsi. Olyannyira, 
hogy volt, aki azt kérte, hogy 
neki az adott időpont nem al-
kalmas, de másik héten hadd 
hozhassa a gyermekét. S milyen 
érdekes: amennyi gyereket el tu-
dunk helyezni, általában annyi 
szokott jelentkezni. Ezt „oda-
fönt” intézik… Érezzük, nyaran-
ta még jobban, hogy manapság 
a sokféleségben, a rohanásban 
szüksége van a családoknak biz-
tos pontokra. Ilyen pont a mi 
Istenünk, akit a gyülekezet kép-
visel e világban. 

 
„A templomban még-
iscsak összeér az ég a 
földdel…” 
 

tavaly ausztrál diákok segítettek a közösségi terek felújításában

templomtorony, 
orgonA, szAbAd tér
Napnyi szünet sem lesz a Kossuth téri reformátusoknál a táborozásban

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

DatolyáS 
Süteménnyel

 
A Pestszentimrei Katolikus Karitász legutób-
bi ételosztásán a sok ajándékba hozott fi-
nomság között volt egy igazán eredeti. Egy 
hölgy ugyanis datolyás süteményt hozott a 
rászorulóknak. A magyar állampolgár, de 
a származását tekintve iraki Musa george 
Juliette és a férje, dr. holidi Ali 1994 óta él 
a családjával Pestszentimrén, az Ady Endre 
utcában.

 
A Bagdadban született 66 éves hölgy elmondta, hogy 
nem egyenesen Irakból érkeztek hozzánk 1994-ben, 
hanem Líbiából. Szaddám Huszein miatt hagyták el a 
szülőhazájukat, pedig akkor még, úgymond, nyugalom 
volt az országban. De a keresztényeknek már akkor sem 
volt maradásuk…

„A ma 72 éves, Babilonból származó férjem Líbiában 
dolgozott abban az időben, gyermekorvosként. Ott ta-
nácsolták neki, nekünk, hogy jöjjünk Magyarországra. 
Szót fogadtunk, s kiderült, hogy jól tettük. Ma már ma-
gyar állampolgárként, de inkább azt mondom, igazán 
magyar érzelműként éljük a nyugodt mindennapjainkat 
a nyugdíjas férjemmel, aki korábban a Jahn Ferenc kór-
ház gyermekosztályán dolgozott. Mindkettőnk nevé-
ben mondhatom, hogy olyan országban élünk, amelyet 
a hazánknak érzünk, mert úgy fogadtak bennünket, 
hogy annak érezhetjük. Mintha ide születtünk volna” – 
mondta Júlia, ahogy Imrén szólítják őt.

A házaspárnak két gyermeke van, akik ma már ter-
mészetesen felnőttek. A 37 éves lányuk nem Magyaror-
szágon él, de magyar férjjel, s nem is akárhol. Biofizikus 
kutatóként dolgozik a Harvard Egyetemen, ami nagy-
nagy szakmai siker és kihívás. A 35 éves fiuk nem ment 
ilyen messzire, neki „elegendő volt” a Kárpát-medence. 
Magyarországon él, itt dolgozik a MOL-nál.

Júlia a férje nevében is mondta, hogy ma már 
Pestszentimre az ő szűkebb hazájuk.

„A Szent Imre-templom hívei, a katolikus közösség, 
a plébánosunk, Lak Gábor atya... Általuk is otthon érez-
hetjük magunkat, miközben gyakran gondolunk arra, 
hogy a Magyarországra érkezésünket a Jóisten akarta.”  

sokan irigyelhetik a 83. életévében 
járó atyát, az ibolya utcai kápolna 
nyugalmazott plébánosát, varjú im-
rét. ránézve ugyanis kiderül, hogy 
a sport erőben, egészségben tart, a 
szavaira figyelve pedig nem lehet nem 
észrevenni: ápolja a lelket is.

 
Arról már írtunk lapunk hasábjain, hogy a 
gyermek Varjú Imre sokat legeltette a tehene-
ket a Békés megyei Endrőd-Csejtpusztán, ahol 

a szüleivel élt. Arról azonban nem esett szó, 
hogy mivel töltötték, mivel tették izgalmassá, 
érdekessé ezeket az órákat a pusztai gyerekek.

Erről kérdeztük őt, s a beszélgetés végére 
egy sportos atya képe bontakozott ki előttünk.

 „Mi mást lehetett volna csinálni tehénle-
geltetés közben a pusztán, mint hogy rugdos-
tunk valamit. Bőrből vagy gumiból készült 
labdára nem is gondolhattunk, csak a saját 
magunk csinálta kezdetleges rongylabdára. 
Azt rúgtuk, miközben a jószágok legeltek és 
kérődztek. Nemcsak a foci jutott szerephez, 
hanem az atletikus mozgás is. Versenyeztünk 
futásban, távolugrásban vagy éppen guggo-
lásban. Olyasmiben, amihez nem kellett más, 
csak a lábunk…”

Ezek a lábak aztán meg is erősödtek a 
csejtpusztai „edzőtáborban”. Olyannyira, hogy 
amikor az erős, gyors, inas fiú a mezőtúri Dó-
zsa György gimnáziumba került, beválogatták 
őt a focicsapatba.

„Hiába ment jól a foci, a legjobb jegyet nem 
mindig kaptam meg tornából, mert féltem fe-
jen állni. A labda azonban mindig ott volt a 
közelemben, így 1952 után is, amikor Vácra 
kerültem a teológiára. Annak is volt csapata, a 
püspökség udvarán rúgtuk a labdát. Igaz, csak 
kispályán, de csináltuk.”

Olyan jól kergette a labdát az 1957-ben pap-
pá szentelt Varjú Imre, hogy bekerült a papi 
válogatottba.

„Jobbszélső voltam, ott volt a helyem. Kap-
tam a labdát, irány az alapvonal, aztán beadás. 
Ez volt a dolgom.”

Aztán negyvenévesen hegyre ment az atya, 
mert Borsodberénybe helyezték. Ekkor megje-
lent az életében a sísport. Ott tanulta meg a sik-
lást a hegyoldalakon, ott lett „profi”, aki a mai 
napig is rendszeresen jár telente a hegyekbe.

„Korábban Zakopane volt az úti cél, ma 
már, ha minden rendben van az egészségem-
mel, Ausztriába megyek. Persze csak szolidan, 
a kék pályákon csúszom le. Aki nem fél, aki 
tudja, mit kell tenni, annak gyönyörű élmény a 
siklás. Nekem megadatott, hálás is vagyok érte 
a sorsnak.”

Az atya mindezek után szinte mellesleg em-
lítette meg:

„Aki megtanulta és megszerette a tenisze-
zést, az elmondhatja, hogy egész életére ba-
rátságot kötött vele. így vagyok ezzel a szép 
sporttal én is.”

Az embernek, miután végighallgatta Varjú 
atya „sportóráját”, nem lehet más lehetősége, 
mint hogy elkezd gyanakodni: a könyvekben 
bizonyára elírták az 1932-es születési dátumát. 
Legalább harminc esztendővel…

MondAtoK A tévé ELŐL
„nem véletlenül a kedvenc 
csapatom a Barcelona. Most 
is úgy nyerték meg a Bajnokok 
Ligáját, ahogy az illik hozzájuk. 
nagyvonalúan.”
„sajnáltam az u20-as 
válogatottat, mert jó csapat 
búcsúzott el a vébétől. 
Az azonban hiba, hogy a 
hosszabbításban nem tudták 
kihasználni az emberelőnyt.”
„A következő futballnemzet az 
Egyesült állomok lesz, mert 
amelyik csapat le tudja győzni 
a világbajnokot, az sokra 
hivatott.”

FÜVÖN, HAVON, SALAKON
Varjú atya és az ép testben ép lélek igazsága
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14 Kultúra, programajánló 

Programok
rózsA MŰvELŐdési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Július 6-tól 10-ig (hétfőtől 
péntekig) 18 és 19.30 óra 
között nyári intenzív zumba. 
Részvételi díj: 800 Ft/
alkalom, bérlet: 3000 Ft. 
A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
A művelődési ház 
nyitvatartási idejében 
(hétfőtől péntekig 9–19 óra 
között, hétvégén pedig a 
rendezvényekhez igazodva) 
az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában 
jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra 
és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

LŐrinci sPortcsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Június 29. és július 3. 
között kézilabdakapus-
tábort szervez a PLER-
Budapest napközis jelleggel. 

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a 
mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

LŐrinci nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Június 25. 17 óra: Kultúrkör 
– ismeretterjesztő és 
kulturális előadás Izlandról. 
Előadó: Boa Péter.
Július 1. 16.30: Kézműves 
foglalkozás. A róka meg 
a medve a keresztelőben 
(magyar népmese). 
Pálcikaujjbáb.
Július 8. 16.30: Kézműves 
foglalkozás. Gárdonyi 
Géza: A kutya és a nyúl. 
Dobozszínház.
Július 15. 16.30: Kézműves 
foglalkozás. Sárkánymese 
(magyar népmese). 
Fakanálbáb.
Július 22. 16.30: Kézműves 
foglalkozás. Benedek Elek: 
Péter és Pál. Zacskóbáb.
Július 29. 16.30: Kézműves 
foglalkozás. Mókás 
papírállatok.
A gyerekek valamennyi 
foglalkozás után 
kölcsönözhetnek a 
mesékhez kapcsolódó 
könyveket, az elkészített 
mesehősökkel pedig sok 
mesét eljátszhatnak. A 
foglalkozások a beiratkozott 
olvasók számára 
ingyenesek. A programokról 
készült képek megnézhetők 
a http://picasaweb.google.
com/lorinc.konyvtar 
honlapon.
A Galéria 18 
kiállítóteremben Katulicz 
László festményei és 
grafikái tekinthetők meg.
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!
A könyvtár nyári nyitva 
tartása: hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 13–19 
óráig, kedden és pénteken 
9–14 óráig. Szombaton és 
vasárnap zárva.

hAvAnnA-LAKótELEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu

Június 26. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja
A könyvtár július 6-tól 
augusztus 2-ig zárva tart. 
Nyitás augusztus 3-án.

PEstszEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.
hu
A könyvtár július 27-től 
zárva tart.

Kondor BéLA
KÖzÖsségi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Június 27. 15 óra: az Art’z-
más Tárulat gálaműsora
Június 28. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Július 1. 18.45: Zumba 
Nikivel
Július 4. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Július 5. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 8. 18.45: Zumba 
Nikivel
Július 11. 8 óra: Baba-
mama holmik börzéje
Július 11. 15 óra: az Otthon 
Theatrum gálaműsora
Július 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 15. 18.45: Zumba 
Nikivel
Július 16. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE 
összejövetele: rongyos bál
Július 18. 15 óra: Ha 
bemegyek a templomba 
– a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora
Július 19. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 22. 18.45: Zumba 
Nikivel
Július 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Június 28-ig Metszéspont 
2015 címmel a Kőszegen 
és a kerületben alkotó 
művészek közös kiállítása 
az aulagalériában.
Július 2–26. között 
Művészeti tárló címmel 
láthatnak kiállítást az 
aulagalériában. 

toMory LAJos PEdAgó-
giAi és hELytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, 
mesterek – a hétköznapi 
tárgyak mesés világa 
címmel kiállítás a KÖKI 
Terminálban (II. emelet, 
253-as helyiség). A kiállítás 
keddtől vasárnapig 10 és 
18 óra között látogatható. 
Részletes információ a 
gyűjtemény honlapján.
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. 

MúzEuMsAroK 
KiáLLÍtótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Kiállítások: 
200 év emlékei 
– Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – 
Különlegességek 
Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: 
Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem július 20-ig 
keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart nyitva. 
Július 20-tól zárva lesz, de 
telefonos ügyeletet tartunk. 
Az alábbi telefonszámok 

hívhatók hivatalos ügyekkel, 
a kutatószolgálattal 
kapcsolatban: +36-20-
316-9885 (központi 
iroda), +36-20-285-0667 
(Múzeumsarok). 

PEstszEntiMrEi
KÖzÖsségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Június 26-án: Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen.
Június 27. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Június 29. és július 
3. között 17 órától 
néptánctábor Kováts Judit 
vezetésével. A részvétel 
díja: 3000 Ft/hét.
Július 1. 17 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj 200 Ft + a felhasznált 
alapanyagok ára.
Július 11. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft. Fontos: ezúttal 
külső helyszínen, a 
Kastélydombi Általános 
Iskolában (Nemes utca 
56–60.).
Július 13–17. között 10 órai 
kezdéssel kreatív kézműves 
tábor. Vezeti Balogh Kata 
és Lila Cápa. Pólófestés 
saját kezűleg és egyéb 
huncutságok. A részvétel 
díja egy napra 1800 Ft, 
egész hétre 8000 Ft.
Július 25. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft. Fontos: ezúttal 
külső helyszínen, a 
Kastélydombi Általános 
Iskolában (Nemes utca 
56–60.).
Kéthetente csütörtökön 
17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás.
A nyári időszakban a 
tanfolyamok döntő többsége 
szünetel, ezért kérjük, 
hogy pontos időpontjukról 
elérhetőségeink 
valamelyikén 
tájékozódjanak.

tánctáBoR 
Ha szereted a zenét, és 
szívesen megtanulnál 
táncolni is, akkor ne 
habozz, élj a remek 
lehetőséggel: jelentkezz 
a New Dance World 
Tánciskola oktatói által 
szervezett napközis jellegű 
nyári tánctáborba!
A táborban a gyakorlott 
és sok tapasztalattal 
rendelkező tánctanárok 
(Turcsány Eszter és 
Haraszti Péter) segítségével 
nemcsak a legalapvetőbb 
lépéseket lehet elsajátítani, 
de a résztvevők az 
egyhetes tanfolyam 
végére megtanulhatnak 
egy rövid koreográfiát is, 
amelyet be is mutathatnak 
a hozzátartozóknak, 
barátoknak. Annak 
érdekében, hogy senki 
ne unjon rá a folyamatos 
táncolásra, a délelőtti és 
délutáni táncpróbákat 
strandolás, arcfestés és 
sok-sok játék egészíti ki.
A tábor ideje és helye: 
július 13–17., Rózsa 
Művelődési Ház (Városház 
utca 1–3.). Részvételi díj: 
29 000 Ft. Jelentkezés és 
további információ a Rózsa 

telefonszámán (290-9498).

iRány 
A BöRzsöny!
Kíváncsi vagy arra, 
hogy milyen a természet 
közvetlen közelről? Ha 
igen, akkor itt a ragyogó 
alkalom, jelentkezz a 
börzsönyi természettáborba! 
Az elsősorban 10–16 
éves gyermekek részére 
szervezett táborban a 
túrázás, a természet 
megfigyelése és a fotózás 
mellett az estéket is aktívan 
lehet tölteni: a résztvevők 
megismerkedhetnek a 
néptánccal, az előadó-
művészet szépségeivel és 
az íjászattal is.
A tábor ideje és helye: július 
13–17., Börzsöny hegység. 
Jelentkezés és további 
információ Ravasz Balázsnál 
(06-70-512-0081) vagy a 
Kondor Béla Közösségi Ház 
elérhetőségein (Kondor Béla 
sétány 8., 291-6564).
Részvételi díj: 22 000 Ft.

kReAtÍvAn 
és művészien
Aki igazán sokrétű, az 
alkotókészségét és a 
művészi hajlamait egyaránt 
megmozgató tevékenységre 
vágyik, még jelentkezhet a 
Rózsa Művelődési Ház által 
szervezett kreatív művészeti 
napközis táborba.
A délelőtti játékos 
drámafoglalkozásokat 
Tósoki Anikó pedagógus, 
előadóművész, 
mentálhigiénés szakember 
vezeti. Délután a tárgyalkotó 
tevékenységeké lesz 
a főszerep, amelyek 
keretében a textilfestést, a 
batikolást, a nemezelést, 
a kavicsfestést is ki lehet 
próbálni, kikapcsolódásként 
pedig különféle szabadidős 
játékok és „Ki mit tud?” is 
lesz.
A tábor ideje és helye: július 
27–31., Rózsa Művelődési 
Ház (Városház utca 1–3.). 
Jelentkezni személyesen 
a Rózsában vagy a 290-
9498-as telefonszámon 
lehet. Részvételi díj: 16 500 
Ft.

PótvizsGA-
FelkészÍtő
Nem sikerült túl szépre a 
bizonyítványod? Fennáll 
a veszélye, hogy meg 
kell ismételned az évet? 
Szeretnél tanulni, de 
nincs, aki segítsen a 
felkészülésben? Ne 
csüggedj, mert a Kondor 
Béla Közösségi Házban 
szervezett pótvizsga-
felkészítőn megszerezheted 
a sikeres vizsgához 
szükséges tudást!
Július 27. és augusztus 
14. között (hétköznapokon 
10–14 óráig) felkészítő 
tanfolyamokat tartunk. 
Érdemes minél előbb 
jelentkezni, mert a 
tantárgyak a felmerülő 
igények és a jelentkezők 
száma szerint alakulnak. 
Egy tantárgyból 30 
óra (napi 2 x 45 perc) 
felkészítés lesz.
Jelentkezni a Kondor 
Béla Közösségi Ház 
elérhetőségein lehet 
(Kondor Béla sétány 8., 
291-6564). Részvételi díj: 
30 000 Ft/tantárgy.

elbAllAgtAk A 
nyolCAdikosok 
Az általános iskola befejezésének egyszerre feleme-
lő és szomorú pillanata a 8. osztályt elvégző diákok 
ballagása.  Felemelő, mert a nyári vakáció után egy új 
korszak kezdődik a tinédzserek életében, és szomorú, 
mert sok kedves barátot, nyolc év közös élményeit kell 
hátrahagyni.

A 2014–2015-ös tanév végén kerületünk iskoláiban is a ballagók 
éneke töltötte meg a folyosókat, tantermeket. Ez a szép szokás Sel-
mecbányáról származik, ahol az 1870-es években az erdészeti és bá-
nyászati akadémia tanulói a Ballag már a vén diák kezdetű dallal 
búcsúztak az iskolájuktól. 

Június 12-re a Piros iskolába, azaz a Pestszentlőrinci Német 
Nemzetiségi Általános Iskolába kaptunk meghívást a 8. osztályosok 
búcsúzására. Az iskolában hagyomány, hogy az elballagó nyolcadi-
kosokat egyenként köszönti Elek Noémi igazgatónő, aki a vendégek, 
szülők, tanárok, iskolatársak előtt egy-egy személyes mondattal kí-
ván a gyerekeknek további jó tanulást. Most sem történt ez másként, 
a diákok meghatódva hallgatták az útravalót, amivel a felnőtté válás 
útjának elejére léphetnek.

Az általános iskolából középiskolába igyekvő diákok kedves szo-
kása, a lufieregetés sem maradt el. Az égbe szálló színes léggömbök 
egyszerre jelképezik a múló iskolás éveket és a jövőbe vetett hitet.

Ê P. A.

rendkívüli 
gyereknAp
vidám lakótelepi gyermeknapot tartott június 7-én a 
Kondor Béla Közösségi ház. A programkavalkád a nyá-
ri melegben is a Kondor sétányra vonzotta a környéken 
élőket.

– Kicsim, nem kell szaladni, az egész nap rólatok szól – próbált egy 
izgatott kisfiút lassítani az anyukája, amint futólépésben közeledtek 
a közösségi ház felé. Az intő szavak azonban a semmibe vesztek, hi-
szen a színes vásári forgatag, a játékok és az édességek már messziről 
hívogatták a kicsiket, alátámasztva ezzel, hogy gyermeknapot sosem 
késő tartani. A Kondor munkatársai ugyanis évek óta a hagyomá-
nyos gyermeknapot követően, egy későbbi időpontban rendezik 
meg a havanna-lakótelepi gyereknapot, megkönnyítve ezzel a jobb-
nál jobb májusi programok közötti választást.

Körhinta, trambulin, kézműves foglalkozások, arcfestés és vatta-
cukor – egy jó hangulatú gyereknap elmaradhatatlan kellékei, emel-
lett azonban a nyárfák hűsében izgalmas vetélkedőkön, kerékpáros 
akadályversenyen és ügyességi játékokban próbálhatták ki a ráter-
mettségüket a vállalkozó szelleműek. A színpadon pedig változatos 
produkciókat, bámulatos bábelőadást, zenés-táncos műsorokat és 
sportbemutatókat láthatott a közönség. A rendezvény folyamán a 
szülők megismerkedhettek több kerület civil szervezettel, részt ve-
hettek vérnyomásmérésen, valamint táplálkozási, illetve az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos tanácsadáson is.

Ê cs. m.

felhívás
olyan értelmi sérült vagy autizmussal élő felnőttek je-
lentkezését várja a salva vita Alapítvány, akik

– szeretnének a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni; 
– Budapesten vagy a környékén laknak;
– legalább 40%-os komplex minősítéssel rendelkeznek.

Kérjük, ha Önt vagy a környezetében élő rokonát, 
ismerősét érdekli a lehetőség, jelentkezzen a Salva Vita 
Alapítványnál!

Telefon: 323-1256
Honlap: www.salvavita.hu
E-mail: info@salvavita.hu
Facebook: Salva Vita Alapítvány

Megkezdődött a szünidő, indulnak a táborok
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

– Ami a focit illeti, elégedettek 
lehetnek, mert az egyik csapa-
tuk a középmezőnyben végzett, 
a másik pedig bajnok lett. Soha 
rosszabbat…

– Mi is így gondoljuk. Sike-
res szezont tudhat maga mögött 
a BLSZ II. osztályában játszó 
első csapatunk, s még sikereseb-
bet a második számú együtte-

sünk, amelyik a III. osztályban 
futballozta végig az idényt, és 
első lett.

VáltoztatásoK
– Így bizonyára osztályt válthat, 
feljebb léphet a tartalék. 

– Ez sajnos nem történhet 
meg, mert ahhoz az első csapat-
nak meg kellett volna nyernie a 

maga bajnokságát és feljutni az 
I. osztályba. De mivel ők csak a 
nyolcadikak lettek, nem „csinál-
tak helyet” a tartaléknak, így az 
nem léphet feljebb.

– Nézzük a nagyokat, a II. 
osztályban szereplőket…

– A jelenlegi játékosállo-
mányt tekintve reális a nyolca-
dik helyezés, ennyi volt a csa-
patban.

– Ránézve a PSK eredményso-
rára, látható: a támadósor mecs-
csenként csaknem másfél gólt 
rúgott (48), a védelem viszont 
majdnem kettőt kapott (57).

– Nem beszélnék csapatré-
szekről, mindig az adott 11 fo-
cista és a cserék hozták össze ezt 
a középmezőnyös helyezést.

– Kötelező ilyenkor a kérdés: 
lesznek-e változások, és milyen 
idényt vár az őszi idénytől?

– Igen, lesznek. Nem is egy 
játékost tervezünk leigazolni, 
meg akarjuk erősíteni a csapa-
tot, mert olyan terveink van-
nak, amelyekhez minden gólra 
szükség lesz, meg egy jól záró 
védelemre is. Harcba szállunk a 
bajnoki címért. Azt szeretnénk, 
ha jövő júniusban bajnoki címet 
ünnepelhetnénk.

utánpótlás – 
imrEi mag
– Merész tervek, bár tudnak 
építkezni a bajnok tartalékcsa-
pat játékosaiból is.

– Az a gárda hat éve játszik 
együtt, nem hinném, hogy az ő 
tökéletes egységük megbontásá-
val bárki jól járna.

– Várható-e változás a szak-
mai vezetésben?

– Igen, ez a kérdés már el is 
dőlt. Felföldi Csaba, aki eddig 
irányította a csapatot, felállt a 
kispadról, s ősztől játékosként 
segíti az együttest. Az edző 
Rakita Gábor lesz.

– Hány csapata van a labda-
rúgó-szakosztálynak?

– Erre büszkék vagyunk, 
különösen arra, hogy nyolc 
utánpótlásgárdánk is van, ame-
lyekből remélhetőleg kinő majd 
egy, a klubhoz kötődő imrei 
mag. Azt már most el tudom 
mondani, hogy rengeteg tehet-
séges srác van, mint ahogy az 
egész országban is. A gyerekek 
mellett öt felnőtt csapatunk ját-
szik a különböző bajnokságok-
ban, benne az öregfiúk és az old 
boys együttes. Mindez szép és 
jó, de közben látjuk, hogy eny-
nyi csapatot egyre nehezebben 
bír el a Táncsics utcai sportte-
lepünk. Azt tervezzük, hogy a 
nyáron úgynevezett felülvetést 
hajtunk végre a gyepen, amely-
nek lesz ideje megerősödni az 
őszi rajtig. Igaz, ettől nem fér-
nek el majd többen, de jó talajú 
pályánk lesz.

négy arany
– Hogy pattogott a labda a többi 
pályán?

– Jelentem, azokon is jól. A 
kéziseink közül a két fiúcsapat 
egyaránt első lett a saját csoport-
jában a Budapest-bajnokságban. 
Az öt utánpótlás-kosárlabdacsa-
patból kettő nyert a maga osztá-
lyában és korcsoportjában, egy 
pedig ezüstöt szerzett.

Az idei esztendő eredményeiről elégedetten számolhatott be az elnök, egry zoltán

PsK: sikeres szezon után a futballisták, a kézi- és a kosárlabdázók

� Elégedetten beszélhetett a most befejeződött 
„labdás” bajnoki szezonról a pestszentimrei 
sportkör elnöke, Egry zoltán. ugyanis jó 

idényt tudhat maga mögött a klub mindhárom 
szakosztálya. amint az elnök mondta, a focisták 
az ősszel kezdődő szezonban megcélozzák a 
Blsz ii. osztályának bajnoki címét.

TÁNC ÉS ZENE 
Egyórás gálaelőadással ünnepelte a tanév végét az 
elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő dance city center Musical- és tánciskola. A 
változatos produkciókban a tánciskola mind a csak-
nem 80 táncosa bemutatkozott.

 

A Dance City Center Musical- és Tánciskola növendékei június 
13-án azon a színpadon adtak évzáró gálaműsort a Rózsa Műve-
lődési Házban, ahol öt évvel ezelőtt először álltak a nagyközönség 
elé. Az eseményen a vendégeket Galgóczy Zoltán alpolgármester 
köszöntötte. Az előadás után azok a tanulók, akik a kezdetektől 
a tánciskolába jártak, díszoklevelet kaptak. Az elmúlt évek során 
a szakképzett tanároknak, a magas színvonalú oktatásnak és a 
családias légkörnek köszönhetően egyre nevesebb iskola mára a 
kerület állandó fellépőinek egyike lett.

– Körülbelül négy évvel ezelőtt keresett meg Draskóczy Zol-
tán, a Dohnányi Ernő Zeneiskola gitár tanszakának vezetője, 
hogy szeretne egy filmzenekoncertet csinálni, s volna-e kedvem 
közreműködni benne? – kezdte Molnár Ferenc, a tánciskola ala-
pítója, művészeti vezetője és a Madách Színház táncos-koreog-
ráfusa. – Ez, amellett, hogy nagyon megtisztelő felkérés volt, az 
én elképzeléseimmel is egyezett, ugyanis már az önkormányzati 
pályázatomban felvetettem, hogy szeretnék más művészeti ágak 
képviselőivel, zene- és tánciskolákkal együttműködve dolgozni 
és minél szélesebb közönség előtt bemutatkozni. 

Az első filmzenei koncert 2012 márciusában volt, amikor a 
közönség és a művészek egyaránt megdöbbenve tapasztalták, 
hogy amatőr zenészek és táncosok összefogásából milyen fan-
tasztikus előadás született. A folytatás két évet váratott magára, 
ugyanis a közel 200 zenész és 60 táncos két felvonásos műsora 
rengeteg felkészülést igényelt. 

– Az évzáró gálaműsorral hivatalosan is megkezdődött is-
kolánkban a nyári szünet, de szeptember elsejétől újult erő-
vel vágunk neki a táncoktatásnak. A következő tanév ugyanis 
számtalan újdonságot tartogat mind a diákok, mind a közönség 
számára. Reményeink szerint a hiphop-, a dzsessz-, a divat- és 
a musical-tánctanfolyamaink mellett jövőre balett- és modern-
tánc-oktatással is bővül a palettánk. Emellett a harmadik film-
zenei koncertre sem kell már sokat várni, előreláthatólag 2016 
áprilisára áll össze a következő előadás – árulta el Molnár Fe-
renc.

Ê cs. m.

A cél Az élvonAl

Bemutatkozás 
Wimbledonban 

 
A párizsi grand slam-verseny, a roland garros után sem 
a pihenő következett a kerületi tenisztalentum, valkusz 
Máté számára. olyannyira nem, hogy nem is jött haza 
Franciaországból, hanem németországba, offenbachba 
utazott, ahol i-es kategóriájú juniorversenyen szerepelt, 
nem is rosszul: a 2. helyen végzett. A menedzser édes-
anyát kérdeztük.

 
– Talán a legvégén kell kezdeni… – mondta Valkusz Valéria, miután 
tudomást szerzett Máté döntőbeli vereségéről. – Azt mondta nekem 
néhány perce a telefonban, hogy ma mindenkitől kikapott volna, fizi-
kailag és mentálisan is annyira fáradt volt.

– Bizonyára arra a három megerőltető hétre gondolt, amit Párizs-
ban és Offenbachban élt át.

– Sok és hosszú volt neki, hogy a Roland Garros után rögtön „be-
leesett” egy újabb nemzetközi verseny mezőnyébe.

– De azért csak nem kesereg a család, hiszen Párizsban párosban 
elődöntős lett, Németországban pedig 64-es tábláról döntős Máté.

– Mi is így fogjuk fel, de amikor ott a lehetőség, és nem léped át a 
kaput, nem öröm.

– Utazzunk vissza egy kicsit Párizsba, mert érdemes. A fia az év 
elején az Austral Openen is második lett párosban, s most is csak a 
döntő előtt kapott ki a párjával. Nem hiszem, hogy búslakodni kelle-
ne.

– Két Grand Slam, két érem. Ha tavaly ezt mondta volna valaki, 
máris elfogadjuk.

– Offenbachra sem szabad haragudni…
– Nem is, mert Máté néhány nap alatt játszott öt meccset, és csak 

a legvégén maradt alul. Egy indiai srác győzte őt le.
– Most kellene azt mondani, hogy legalább egy hónapig se ütő, se 

labda. Ehelyett néhány nap, és irány London, Wimbledon…
– Mint anya, féltem, hogy bírja-e, különösen úgy, hogy füvön még 

sosem játszott.
– Bocsánat, de mindenki így kezdte…
– Biztosan, de lehet, hogy nem Wimbledonban debütált. Minden-

esetre az egyik szponzor, a Nike felruházta Mátét spéci cipővel meg 
olyan szigorúan fehér színű felszereléssel, amit kötelező viselni ezen 
a viadalon.

– Nem ártana legalább néhányat ütni füvön, mielőtt elutazik a 
„legangolosabb” versenyre.

– így lesz, mert június utolsó hetében Halléban játszik egy füves 
versenyen, hogy legalább kicsit megszokja azt. Ja, és előtte még indul 
egy felnőtt viadalon Parmában, ahova szabad kártyával kapott meg-
hívást.

– Néhány hete a junior-világranglista 18. helyén állt Máté. A két 
sikeres szereplés után hányadik?

– Ezzel kellett volna kezdeni, mert ez a legszebb ajándék, amit 
kaphattunk. A ranglista 16. helyéről várja Wimbledont.
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16 Reggeltől estig pattogott, gurult a labda a Thököly úti sporttelepen

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

sport

FutBALLnAPPAL zártA A szEzont Az 1908 szAc KsE

csuPA sPoRt

A szAc által szervezett labdarúgónapon a legkisebbek is lehetőséget kaptak

A nemzet 
tehetségeiért

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMi) által 
adományozott Bonis Bona – A nemzet tehetségei-
ért kitüntetéssel ismerték el június 5-én a vigadó-
ban azoknak a munkáját, akik értelmileg akadályo-
zott sportemberekkel foglalkoznak. Juhász József, 
a Magyar speciális olimpia szövetség (Msosz) 
dzsúdószakágának vezetője, a Pestszentlőrinc-Kassa 
sE elnöke is a díjazottak között volt.

A szakember több mint harminc éve neveli az ép mellett az ér-
telmileg akadályozott cselgáncsozókat is. Juhász Józsefet egy is-
kolai hajókiránduláson értük utol.

– Nincs sportbemutató a kerületben, ahol ne jelenne meg a 
cselgáncsozóival, népszerűsítve a sportágat, amiről mindent tud.

– Mindent nem, de sok mindent igen. Azért is, mert a het-
venes években „vertek” engem is eleget. A Kistextben kezdtem, 
majd a Bp. Honvédban folytattam. Olyanokkal, mint Tuncsik 
József, az első magyar olimpiai cselgáncsérem tulajdonosa vagy 
Ozsvár Bandi, aki szintén állt olimpiai dobogón. Megvolt az 
előéletem ahhoz, hogy az évek múlásával mint többszörös ob-
dobogós belevágjak az edzősködésbe.

– Ma már annyi érmes tanítványa van, hogy tán nem is tudná 
hirtelenjében, mennyi.

A legfontosabb az, amiről ennek a szép kitüntetésnek a neve 
árulkodik. A nemzet tehetségeiért… Az elismerést a minisztéri-
um államtitkára, Czunyiné dr. Bertalan Judit adta át. Ez a Bonis 
Bona kitüntetés bekeretezi az elmúlt évtizedeket, s minden egyes 
edzésre, sikerre, de még sikertelenségre is úgy gondolok, hogy 
megérte, mert észrevették a munkánkat.

– Nincs jobb szó erre, mint hogy kellett is, mert ha a legjobb 
tanítványait, a speciális olimpia érmeseit nézzük, hosszú a lista.

– A gyerekek tudásának köszönhetően mondható el, hogy 
„szólt már nekem” a Himnusz… Három bajnokom van, Lipták 
Viktória, Kiss Sándor és Zeke Vivien, s mellettük egy ezüstér-
mes, Kovács Mihály. Az Európa-bajnoki dobogóra pedig hat ta-
nítványom állhatott.

– Ennyi sikerrel az épeknél már „Kossuth-díjat” kap egy 
edző…

– Meg a paralimpikonoknál is, szemben a speciális olimpia 
indulóival. Egy kicsit a háttérbe vagyunk szorítva. Nekünk nem 
jut annyi fény – pénz meg egyáltalán nem. Ezért is volt nagy 
öröm számomra, hogy néhány embernek eszébe jutottam, s 
ajánlottak a kitüntetésre.

– Július 21-én irány Los Angeles, ahol a következő Speciális 
Olimpia Nyári Világjátékokat rendezik. Sokan lesznek?

– Bárkinek is mondom, nem akarja elhinni.  Kilencezer ver-
senyző indul, kétszáznál több országból. Ezzel mindent elmond-
tam…

– Kik lépnek tatamira a versenyzői közül?
– Kovács Ádám, Kovács Mihály és Bereczky Atina indul leg-

alább a pontszerzés reményében. De hogy a Kassa SE-ben van-
nak kiváló ép cselgáncsozók is, hadd említsem meg Mamira Lu-
cát, aki a diák B-korcsoportosok között mutatja meg a tudását 
hétről hétre.

– Kitüntetés, Los Angeles, szép az élet…
– Különösen úgy, hogy éppen sétahajózunk, ringunk a Du-

nán, iskolai kiránduláson vagyunk.
 
Az értelmileg akadályozottak és az autisták 
dzsúdóalapú fejlesztőprogramját Juhász József 
dolgozta ki.

Dudás 
„bedarálta” 
a mezőnyt
Amint az várható volt, kiválóan szerepeltek a Baku-
ban zajló Európai Játékokon a magyar kajak-kenusok, 
köztük a kerületben élő sprinter, dudás Miklós is.

 
Amikor legutóbb beszélgettünk, két versenyt emelt ki a 24 éves, 
két méter magas, 100 kilós lőrinci sportoló az idei verseny-
szezonból. A kerület sportarca a bakui viadalt és az olimpiai 
kvalifikációt említette, mondván, ezeken akarja a maximumot 
nyújtani, ezekre időzíti a csúcsformát. Nos, az első akadályt a 
lehető legbiztosabban vette a londoni olimpián a 6. helyen végző 
kajakos. Kétszáz méteren állt rajthoz június 16-án, s kis túlzással 
elmondható, hogy nem akadt ellenfele…

A tavaly váltóban világbajnoki címet nyerő Dudást senki sem 
tudta megszorítani, nagy fölénnyel elsőként ért a célba.

Tehát most már „csak” az olimpiai kvalifikációra kell kon-
centrálnia. Fog is, és a papírforma azt ígéri, hogy biztos tagja 
lesz a jövő nyáron a riói olimpiára utazó kajak-kenu csapatnak.

Talán nem véletlen, hogy a 
csillagászati nyár első napját, 
június 21-ét választotta az egye-
sület arra, hogy „sportévzárót” 
tartson az egyre szépülő sport-
centrumban. Olyan idő volt, 
hogy az mindenkit a szabadba 
csalogatott. Mentek is a fiatalok, 
hogy bemutassák a tudásukat, 
újra örömöt szerezve a lelkes 
szülőknek is.

A felnőttek közül többen is 
lábtenisszel kezdték a napot, és 
magas színvonalú mérkőzéseket 
vívtak egymással. Köztük volt 
Pintér Béla, az 1908 SZAC KSE 
elnöke is.

a gyErEKEKtől 
az „örEgEKig”
A BLSZ-bajnokság II. osztályá-
ban játszó futballistáink a har-
madik helyet hozó sikeres őszi 
szereplés után végül a hetedik 
helyen végeztek, amit nem neve-
zek rossznak, különösen annak 
tükrében, hogy a vezetőedzőnk, 
Maráczy János sok fiatalembert 
próbált ki és épített be a csa-
patba. Amit sajnálhatunk, az 
az, hogy a tartalékcsapat nem 
tudott feljebb kerülni egy osz-
tállyal, így ősztől nem játszhat 

a Budapest-bajnokság harmadik 
vonalában – mondta a klubel-
nök.

Az elnök azt is elmondta, 
hogy az elmúlt szezonban is 
nagy figyelmet fordítottak az 
utánpótláscsapatokra. S a fiata-
lok mellett miért ne lenne a ko-
rosabbak számára is futball?

– Három csapatunk is van az 
ő korosztályaikban – tette hozzá 
Pintér Béla. – Az old boys kor-
osztály volt a legjobb, ők a má-
sodik helyen végeztek, az öreg-
fiúk a középmezőnyben zárták a 
bajnokságot, a veteránok pedig 
köszönik, bent maradtak…

szupEr Volt 
az őszÜK
Maráczy János vezetőedző úgy 
értékelte a labdarúgócsapat sze-
replését, hogy a tavasz valóban 
nem úgy sikerült, ahogyan el-
tervezték, mert legalább 15-20 
pontot „elszórtak”.

– Különösen az utolsó öt for-
dulóra fogyott el a koncentráció. 
Kidolgoztuk a helyzeteket, aztán 
nem rúgtunk belőlük gólt. Pedig 
ha megmaradt volna az őszi len-
dület, akkor most akár arról be-
szélhetnénk, miként jutottunk 

fel az első osztályba… A gyen-
gébb tavasz után is azt mondom, 
hogy stílusos, egységes volt a 
játékunk. Biztos vagyok benne, 
hogy ők is tudják, mit és min 
kell változtatni ahhoz, hogy az 
ősszel kezdődő szezonnak is az-
zal a céllal vágjunk neki, mint 
a mögöttünk hagyottnak. Az 
átigazolási szezonban a támadó-
sort igyekszünk megerősíteni, 
de elképzelhető változtatás a vé-
delemben is.

Aztán már ment is a szakem-
ber, mert ő volt az egyik irányí-
tója az u9-esek és az u11-esek 
tornájának.

a cél az arany
Igazán sportos ember a 
korfballosok főnöke, Hack Bar-
nabás, aki a Nyugati pályaud-
vartól tekert ki a Thököly útra, 
hogy még közelebb hozza az ér-
deklődőkhöz a sportágukat.

A szakembertől megtudtuk, 

hogy az NB I-es és NB I/B-s 
felnőtt csapataik mellett figyel-
nek az utánpótlás-nevelésre is, 
mert juniorok és serdülők is 
szerepelnek az országos bajnok-
ságokban. A két NB I-es csapat 
a második, illetve a negyedik 
helyezést szerezte meg, az NB 
I/B-s pedig csak a rájátszás dön-
tőjében maradt alul. 

– Magyarország legnagyobb, 
harmincnál több igazolt sporto-
lót foglalkoztató szakosztálya-
ként természetesen nem lehet 
más a célunk, mint hogy bajnoki 
címet szerezzenek a csapataink. 
Reális célkitűzés ez, és biztos 
vagyok abban, hogy el is érjük.

 
A legutóbbi közgyű-
lés döntése alapján 
tavasszal újabb 
szakosztállyal, a 
footgolffal bővült a 
107 éves egyesület.

� labdarúgónappal zárta a 2014–15-ös bajnoki 
évadot június 21-én az 1908 szac KsE a 
thököly úti sporttelepen. Bemutatták a tudá-

sukat a labdarúgók, és beavatták az érdeklődőket 
a sportáguk titkaiba a korfballosok is.

úJ tisztség, úJ név
a labdarúgó-szakosztály élére szakmai igazgatót nevez-
tek ki július 1-jétől. az a pisont istván lesz a felelőse és az 
irányítója a munkának, aki szövetségi edzőként dolgozott 
az mlsz-ben, korábban pedig 31 alkalommal szerepelt a 
magyar labdarúgó-válogatottban.
más néven folytatják a bajnoki szereplést az ősztől a 
szac sportolói: a jövőben 1908 szac Budapest név 
alatt küzdenek majd a sikerekért. amikor bejegyzik az 
egyesület új nevét, megalakítják a deák „Bamba” ferenc 
utánpótlás akadémiát a további utánpótlástervek meg-
valósításáért.

Kedves ünnepséget tartottak június 16-án délután a thö-
köly úti sporttelepen. A Magyar Labdarúgó szövetség 
pályaépítési programjának köszönhetően újabb műfüves 
pályát adtak át, hogy ez is szolgálja a kerület mozogni, 
sportolni vágyó fiataljait.

 
Csodás idő fogadta a vendégeket a Thököly úti sporttelepen, ahol új 
műfüves pályát adták át. Akik kapták, a gyerekek, már az ünnepség 
előtt birtokba vették a létesítményt, s vívtak egymással izgalmas, 
mérkőzéseket, hogy a foci után mindenki egyen a frissen szeletelt 
marcipántortából.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Kucsák László országgyű-
lési képviselő, Lévai István Zoltán és Szarvas Attila alpolgármester, 
Molnár Ildikó címzetes főjegyző. A Magyar Labdarúgó Szövetség 
képviseletében Őze Tibor, a pályaépítési program vezetője volt je-
len.


