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Pénz  
állhat
a házhoz
Sikeres vállalkozások 
nélkül nem lehet sikeres 
a kerület, s ezt az elvet 
szem előtt tartva a mik-
ro- és kisvállalkozások 
fejlesztése érdekében 
a fővárosban elsőként 
kerületünk kötött megál-
lapodást április 19-én a 
Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvánnyal. 

a Vagyon18 zrt. kondor 
Béla sétányon található 
ügyfélszolgálati irodájában 
számos kérdésben május 
2-tól adnak tanácsot és 
segítséget a helyi vállalko-
zóknak.
a közalapítvánnyal kötött 
megállapodást Ughy attila 
polgármester és dr. nagy 
miklós, a közalapítvány 
ügyvezető elnöke írta alá 
április 19-én a városházán.
Ughy attila polgármester 
kiemelte, hogy a mikro- és 
kisvállalkozások fejleszté-
sét különösen fontosnak 
tartja a kerület, s a mostani 
megállapodás csak az első 
eleme a szemléletváltás-
nak. a kerületi vállalkozá-
sok könnyebben juthatnak 
hitelhez, mert a közalapít-
vány nem csupán üzleti 
szempontokat vesz figye-
lembe, hanem társadalom-
politikai célokat is szolgál. 
a közalapítvány a XViii. 
kerületben székhellyel, 
vagy telephellyel rendelke-
ző mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára a 
hitelelérhetőségek mellett 
tanácsadói segítséget is 
nyújt.
a vállalkozások számára 
hasznos információs anya-
gok az önkormányzat, a 
közalapítvány honlapján és 
a Vagyon18 zrt. ügyfélszol-
gálati irodájában egyaránt 
elérhetőek lesznek.

ÜgyfélSzolgálat
1181 Budapest, 
Kondor Béla sétány 16.
E-mail: 
vallalkozasfejlesztes@
vagyon18.hu
telefon: 297-3836
Elérhető: hétfőtől-
csütörtökig 9–16 óra, 
valamint pénteken 9–13 
óra között.



Bővebben a 2. oldalon!

 TiszTa
     sor 

Eltűnt a szemét a közterületek 
jó részéről a Föld Napján 

A szemetelés a 
XVIII. kerület-
ben a fővárosi 
átlagnak felel 
meg – erről 
tájékoztatta 

l apu n kat 
korábban 
a köz-
igazgatási 

és hatósági 
iroda. Az itt 

élők többsége 
azonban job-

ban szeretné, ha 
Pestszentlőrinc és 

Pestszentimre ebben 
a tekintetben elmaradna 

az átlagtól. A városvezetés 
és az önkormányzat kiemel-
ten fontos feladatnak tarja a 
kerületrészek tisztán tartá-
sát, az erdők és parkok ál-
lagának megőrzését. Erről 
tanúskodik a zöldfelület-
gazdálkodási koncepció, 
amelyet a legutóbbi ülé-
sén fogadott el a kép-
viselő-testület, és az a 
néhány döntés, amelyet 
ezek érdekében hoztak 

meg nemrég: 12 köz-

munkással bővítették 
a Városüzemeltető 

Nonprofit Kft. 
t a k a r í t á s s a l 
is foglalkozó 
apparátusát, 
a megelőzés-
be bevonták 

a rendőrséget, a 
városőrséget, a köz-

terület-felügyeletet és 
a polgárőr csoportokat, 

az erdős részek védelmére 
pedig mezőőri szolgálatot 

szerveztek.

AutókkAl 
hozzák
A kerület tisztaságának meg-
őrzéséből a lakosság is kiveszi 
a részét. Az egyik lehetőség az 
április 22-i Föld Napját megelőző 
szombaton rendezett közös, ke-
rületi takarítás volt, amelyhez az 
eszközöket – zsákok, kesztyűk, 
védőitalnak ásványvíz – az ön-
kormányzat biztosította.

– A legtöbb szemetet az erdős 
részeken dobálják el, és sokszor 
nem is a helybeliek, hanem az 
autókkal áthaladók – magya-
rázta Ughy Attila polgármester, 
aki reggel 9 órakor már maga is 
ott állt az Alacskai út közelében 
lakó önkéntesek között. – Ez 
a terület itt, a Kerékvágás utca 
torkolatánál például magánterü-
let. Az is baj, hogy az Alacskai 
úton áthajtó autókból mindenfé-
lét ide hajigálnak, és az is, hogy 
a terület gazdája nem tartja fon-
tosnak, annak tisztán tartását.

– Semmi baj, ha megtudjuk, 
ki a tulajdonos, kiküldjük neki 
a számlát – tréfálkozott az ak-
cióban részt vevő egyik helybéli 

férfi. Dámsa József, a körzet 
képviselője közben azt mutatta: 
látni, hogy az Alacskai lakótelep 
szélén élők néhány hete össze-
fogtak, és önszorgalomból ren-
deztek már egy előzetes takarí-
tást: arról a részről ugyanis már 
eltűnt a szemét.

Sínek mentén 
Ahogyan az Alacskai út mellett: 
üdítősdobozok, üvegek, ételes-
zacskók hevertek, Pestszentimre 

városközpontjában, a vasúti sí-
nek mentén is hasonló kép fo-
gadta a takarítani érkezőket. 

– Ne engem fotózzanak, in-
kább a férjemet! – mondta egy 
hölgy, aki a parkban az eldobott 
csikkeket, kupakokat húzza ösz-
sze. Igaza van: a sínek között és 
mellett dolgozó férfi keze nyo-
mán látványosabb szemétkupac 
emelkedett az eldobált holmiból. 
Amitől a vonaton utazók igye-
keznek megszabadulni, azt már 
a MÁV sem tudja összeszedni.

– Ezt a részt csináljuk, továb-
bá a Nemes utca innenső részét. 
A megállók környékén is van 

mit összeszedni – magyarázta 
Bauer Ferenc képviselő.

Ezek után meglepetést oko-
zott a Havanna. A lakótelepet 
sokan még most is rossz szájíz-
zel emlegetik, de ami a szemetet 
illeti: koránt sincs annyi belőle, 
mint a külsőbb kerületrészeken. 
Az itteniek – elsősorban idősebb 
hölgyek – a Kondor Béla Közös-
ségi Ház elől indultak, és a sé-
tányt tisztították meg.

– Ha délig lesz idő, és itt vé-
geztünk, tovább is megyünk 

– mondta Kiss Róbert képvi-
selő, hozzátéve: – Az akcióban 
helyi iskolások is részt vesznek. 
Ők többen vannak, mint mi, és 
gyorsabban haladnak, így na-
gyobb területet tudnak átfésül-
ni.

A 14 helyszín lefedte a ke-
rület egészét, azokat a ponto-
kat érintve, ahol a szemetelés a 
legszembetűnőbb. Az egynapos 
akció természetesen nem jelent 
végleges megoldást, de akik eb-
ben részt vettek, másként gon-
dolkodnak a környezetükről. 
Remélhetőleg ez másokra is ha-
tással lesz. 

� egész családok 
érkeztek lelkes 
önkéntesként 

április 16-án a közös 
kerületi takarítás hely-
színeire. A cél az volt, 
hogy a környezetükért 
felelősséget érző ke-
rületiek olyan helyekről 
is eltávolítsák a sze-
metet, ahol a hivatal 
már nem intézkedhet. 
A 14 kijelölt területen 
civilek és képviselők 
szervezték a munkát.

KEll a SEgítSég!

Böjte Csaba ferences szerzetes 
egyszerű modellje bevált: ott alapít 
gyermekvédelmi központot, ahol ő 
is szívesen lenne gyerek. Az általa 
vezetett Szent Ferenc Alapítvány 11 
ilyen központot tart fent erdélyben, 
köztük egyet tusnádfürdőn, a XVIII. 
kerület testvérvárosában, amelynek 
a megsegítésére bált szervez az 
önkormányzat.

a NEmzEt SzíNéSzE Volt

Komlós Juci életének 93. évében 
elhunyt. A nemzet Színésze, Jászai 
mari-díjas művész kerületünk díszpol-
gára volt. A népszerű színésznő az 
egykori állami lakótelepen lakott szí-
nész szüleivel. édesanyja, Pintér Irma 
gyakorta rendezett gyermekdarabokat 
a helyi kultúrházban. komlós Juci első 
főszerepét a mai Pestszentlőrincen 
a holicsi kupidóban játszotta. 

NagyoBB BiztoNSág

A lakóparkok növekedésével egyre 
nagyobb a forgalom a kerület 
útjain, és így a korábban csendes 
utcákban is megugrott a gépkocsi-
forgalom. Pestszentimrén a határ 
utcában a biztonság növelése ér-
dekében az önkormányzat vezetői 
sebességkorlátozásra és a lakókkal 
egyeztetve fekvőrendőrök telepíté-
sére készülnek. 

SzíNES majáliSoK

A hagyományos Bókay kerti majális 
mellett idén a tündérkertben is iz-
galmas programokkal várják május 
1-jén az érdeklődőket. A délelőtt 
10 órakor kezdődő rendezvényen 
a muzeális traktorok mellett veterán 
autókat és motorokat csodálhatunk 
meg, továbbá hőlégballonos bemu-
tató, néptánc, kisállat-simogató és 
koncert is várja az érdeklődőket.   

KupaSiKEr fiataloKKal

Az utóbbi évek legnagyobb sikerét 
érte el az alapvetően saját nevelésű 
fia talokra építő PleR, amely a kézilab-
da magyar kupa négyes döntőjében 
a fináléba jutott, s csupán a sokszoros 
bajnok, a világ legjobb együttesei közé 
tartozó Veszprém tudta legyőzni. Az 
ezüstérem egyúttal azt is jelenti, hogy 
a csapat jövőre a nemzetközi 
kupában, a kek-ben indulhat.

3. oldal 4. oldal 5. oldal 14. oldal 15. oldal

3 Nap KözEl 200 KöBmétEr SzEmét – A már-
cius 16-i föld napi szemétszedéshez a Városüzemel-
tető 2 teherautót, 4 munkatársat biztosított az össze-
gyűjtött hulladék elszállítására. A nagytakarítás során 
640 zsákot gyűjtöttek be, ezenkívül több teherautónyi 
zöldhulladékot, sittet és vegyes hulladékot szállítottak 
el, mintegy 70 köbmétert. A föld napi takarítás hétfőn 
és kedden is folytatódott a Gyömrői úti illegális lerakó-
hely kitakarításával, megszüntetésével. A két nap során 
mintegy 105 köbméter konténeres szemét, valamint 30 
zsák hulladék gyűlt össze.
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2 Közélet Könnyebben juthatnak hitelhez és tanácsadáshoz a helyi cégek

www.bp18.hu

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinci-
Pestszentimrei  

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodák
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, P.: 8–12
 ...............................................................................

okmányirodák
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.

Tel.: 297-5640, 297-5641
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 

Cs.: nincs, P.: 8–14
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodát!

296-13-00
Gyámhivatal:

dr. ternyák Péter lajos
irodavezető

Okmányiroda:

Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadkÜrti szilvia
irodavezető

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

városÜzemeltető kft.
Zöldszám: 06-80-202-471

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

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.: 297-1252

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

diszPécserszolgálat
Tel.: 06-30-581-7310

 ...............................................
imre-Pont

Kisfaludy u. 68/B
Tel.: 291-4617

imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1320, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1320

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 3. hétfőjén 13.30–16.30 
között a Hivatalban

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

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

BAUer FerenC
tanácsnok
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

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

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap 1. péntekén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

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

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

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

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

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

Kádár tiBor
Fidesz, 06-20-402-3025
kadar.tibor@fidesz.hu, minden 
hónap 1. péntekjén 17–19 óra 
között a Vörösmarty-iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17-19-ig a piros iskolában.

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

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

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

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

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

Pásztor János
Fidesz, 06-20-496-8044 
pasztorjanos@fidesz.hu, május 9. 
(hétfő) 18–20 óra között az Eötvös 
Loránd iskolában

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

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

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

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

sÜtő-nagy zsolt  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és a Buda-
pesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvány együttműködé-
sén alapuló fővárosi vállalko-
zásfejlesztési program indult 
a XVIII. kerületben. Az erről 
szóló megállapodást Ughy At-
tila, a kerület polgármestere és 
dr. Nagy Miklós, a közalapít-
vány ügyvezető elnöke írta alá 
április 19-én a városházán.

Az első lépés
Korábban is hangsúlyoztuk, 
hogy a mikro- és kisvállalko-
zások fejlesztését különösen 
fontosnak tartjuk, s ennek 
első eleme ez a megállapodás 
– mondta Ughy Attila polgár-
mester a sajtótájékoztatón. – A 
kerületi vállalkozások köny-
nyebben juthatnak hitelhez, 
mert a közalapítvány nem 
csupán üzleti szempontokat 
vesz figyelembe, hanem tár-
sadalompolitikai célokat is 
szolgál. A kerület fejlődésé-
hez nélkülözhetetlenek ezek a 

vállalkozások, s az ő megerő-
sítésük a közösség erősödését 
eredményezheti. A polgármes-
ter kiemelte, hogy a Vagyon18 
Zrt. Kondor Béla sétányon 
található ügyfélszolgálati iro-
dája számos kérdésben adhat 
tanácsot és segítséget a helyi 
vállalkozóknak. 

TőkéT Az 
öTleTekhez!
Az ismert jogászprofesszor, dr. 
Sárközy Tamás, a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közala-
pítvány kuratóriumának társel-
nöke azt hangsúlyozta, hogy a 
legnagyobb baj a tőkehiány.

– Úgy építjük 20 éve a ka-
pitalizmust, hogy éppen a 
kapitál, azaz a tőke hiányzik a 
vállalkozásokból – szögezte le 
dr. Sárközy Tamás. – Amit a 
bankok nem gondolnak hitelké-
pesnek, az még lehet jó fejlesz-
tés, és ehhez adhat segítséget a 
közalapítvány. Annak ellenére, 
hogy nem csupán üzleti szem-
pontokat vesz figyelembe a köz-
alapítvány, nagyon jó a hitelek 

megtérülése, s ez alapvetően a 
körültekintő előkészítésnek kö-
szönhető. Nem szabad ugyanis 
csak a hitelre szűkíteni a szem-
pontokat, mert nagyon sok 
adminisztratív nehézséggel is 
meg kell küzdeniük a vállalko-
zóknak, s ebben is támogatást 
nyújtunk. 

A vállalkozásfejlesztési iro-
da azonban nem csodatévő, sőt 
időnként éppen azzal segít, hogy 
felhívja a figyelmet a vállalko-
zás buktatóira. A vállalkozók 
gyakran túl nagy kockázatot 
vállalnak, s végül nem csupán a 
cég, de a család is tönkremegy 
– tette hozzá dr. Nagy Miklós. 
– Ezt mindenképpen el kellene 
kerülni. Azzal, hogy közelebb 
visszük a szolgáltatásokat a vál-
lalkozókhoz, komplett segítsé-
get adhatunk.   

Banyár László, a Vagyon18 
Zrt. ügyvezető igazgatója fon-
tosnak tartotta kiemelni, hogy 
mindez csupán az első lépés, és 
az iroda a jövőben vállalkozás-
fejlesztési központtá válhat.

A mostani megállapodás 
során a részt vevő felek a ke-
reskedelmi bankok által nem 
finanszírozott, illetve induló, 
valamint a gyors növekedésű 
budapesti beszállító és expor-
táló mikro- és kisvállalkozáso-
kat információszolgáltatással 
és tanácsadással hozzásegítik a 
támogatott források igénybevé-
teléhez. 

A kondorrA 
kell séTálni
A feladatok ellátásához szük-
séges humánus, ügyfélbarát, 
átlátható irodai szolgáltatások 
feltételeinek biztosítása érde-
kében a Vagyon18 Zrt. ügy-
félszolgálatot nyit a Kondor 
Béla sétányon a vállalkozások 
számára. Elsődleges feladat 
a hozzáférés biztosítása a 
kedvezményes finanszírozá-
si programokhoz, valamint 
a vállalkozók tájékoztatása a 
pályázati lehetőségekről. A 
megállapodás értelmében a 
Vagyon18 Zrt. nem nyújt olyan 
szolgáltatást, amely a kerület-
ben működő ugyanolyan, vagy 
hasonló tevékenységi körrel 
rendelkező vállalkozások ver-
senyhátrányát eredményezi. 

FinAnszírozási 
ProgrAmoK
A közalapítvány a 
Xviii. kerületben 
székhellyel, vagy 
telephellyel rendelkező 
mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
számára az alábbi 
szolgáltatásokat 
nyújtja május 2-tól: 
n Mikrohitel program
n MFB által finanszírozott 

kisvállalkozói 
hitelprogram 

n Budapest  
kisvállalkozói hitel 

n Tanácsadói 
tevékenység 

A fővárosi 
vállalkozásfejlesztési 
programról szóló, 
a vállalkozások 
számára hasznos 
információs anyagok 
az önkormányzat, 
a közalapítvány 
honlapján és a 
vagyon18 zrt. 
ügyfélszolgálati 
irodájában egyaránt 
elérhetőek lesznek az 
érdeklődő polgárok 
és vállalkozások 
számára.

� sokszor és sokféle ígéretet hallhattunk a 
korábbi években a mikro- és kisvállalko-
zások fejlesztésére, ám az április 19-én a 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési közalapítvány-
nyal aláírt megállapodás kézzelfogható eredmé-
nyeket hozhat a kerületi vállalkozásoknak. 
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Ez nem ígéret, segítség 
a vállalkozóknak!
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Pestszentlőrinci vállalkozások 
egyesülete áprilisban párbeszéd-
re hívta a kerület vezetését, a vBh 
Budapest Kft. telephelyére. 

Az elmúlt évben, szeptember 14-én meg-
alakult a Pestszentlőrinci Vállalkozások 
Egyesülete.  Az egyesület célja elsősor-
ban a Pestszentlőrincen működő kis- és 
középvállalkozások egységbe tömörítése, 
az egyesület tagjainak érdekvédelme, a 
kedvezőtlen gazdasági környezet mellett 
a vállalkozások működőképességének 
fenntartása, a tagok érdekeltségeibe tarto-
zó közel ezer munkahely megőrzése, to-
vábbá a versenyképesség növekedésének 

elősegítése, valamint a helyi vállalkozók 
számára kapcsolatteremtési, kapcsolatépí-
tési, tapasztalatcsere és információszerzé-
si lehetőségek biztosítása. 

Az egyesület a „Vállalkozók a kerüle-
tért” program részeként fontos feladatnak 
tekinti a környezeti értékek megtartása 
mellett a fenntartható fejlődés elősegítését, 
a megújuló energiák felhasználási körének 
bővítését, illetve a kerület hírnevének növe-
lését, környezeti kultúrájának fejlesztését. 
„Megfelelő eredményeket csak együttes 
fellépéssel lehet elérni” – hangsúlyozta 
Horváth Árpád, az egyesület elnöke az 
áprilisi találkozón. A konzultáción részt 
vett Lévai István Zoltán alpolgármester, 

Juhász Kálmán kerületi főépítész, Hunya-
di István városigazgató, valamint Kőszegi 
János önkormányzati képviselő, a telepü-
lésfejlesztési és fenntartható fejlődési bi-
zottság tagja. 

A tanácskozáson megállapodás szü-
letett arról, hogy a vállalkozók írásban 
rögzítik a felvetett problémákat és meg-
fogalmazzák, ők miben tudnak segíteni a 
kerületnek. A vállalkozók hangsúlyozták, 
hogy a párbeszédre nem anyagi segítség-
kérés miatt van szükség, hanem azért, 
hogy munkájukat akadály nélkül végez-
hessék, és meg tudják tartani a mintegy 
ezer munkahelyet. 

Ê f. e.

Párbeszéd a kerületért 

Banyár lászló, dr. sárközy tamás és ughy attila abban bízik, hogy a megál-
lapodással már az idén érzékelhetően javul a vállalkozások helyzete



Városkép n 2011. április 28. XX. évfolyam 7. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

3KözéletA Szent Ferenc Alapítvány ma már 11 gyermekvédelmi központot működtet

KeréKgyártó györgy  

� Böjte Csaba fe-
rences szerzetes 
egyszerű mo-

dellje bevált: ott alapít 
gyermekvédelmi köz-
pontot, ahol ő is szíve-
sen lenne gyerek. Az 
általa vezetett Szent 
Ferenc Alapítvány 11 
ilyen központot tart 
fenn Erdélyben, köztük 
egyet Tusnádfürdőn, a 
XVIII. kerület testvérvá-
rosában.

„Kedves Amerikai Testvéreim! 
Nagy szeretettel, és örömmel 
írhatom le, hogy a nagylelkű 
jóságotok, mellyel 2005 őszén 
fogadtatok, meghozta a gyü-
mölcsét: életre kelt a tusná-
di, Szent László tiszteletére 
és árva székely gyermekeink 
javára épült gyermekvédelmi 
központunk. 2006. szeptember 
15-én szentmisét tartottunk, 
melyben azt kértük a Szent-
lélek Istentől, hogy jöjjön, és 
életadó jelenlétével szentel-
je meg a mi erőfeszítésünket, 
életmentő szolgálatunkat, a 
gyermekeinket és a munkatár-
sainkat.” 

Ezekkel a meleg szavakkal 
köszönte meg a segítséget nyílt 
levelében Böjte Csaba ferences 
testvér azoknak az amerikai ma-
gyaroknak, akik bő hat évvel 
ezelőtt adományaikkal segítették 
a tusnádfürdői Szent László Gyer-
mekvédelmi Központ létrejöttét.

A gyűjtésnek köszönhető, hogy 
most már a Csíki-medence nehe-
zebb sorsú gyerekei is rendezett 
körülmények között lakhatnak és 
tanulhatnak.

KInőTTE mAgáT 
A gyErmEKKözponT 
A Szent Ferenc Alapítvány, ame-
lyet Böjte Csaba munkatársaival 
még a ’90-es évek elején hozott 
létre dévai központtal, ma már 11 
gyermekvédelmi központot mű-
ködtet, egyet Tusnádfürdőn, a 
XVIII. kerület testvérvárosában; 
emellett magániskolája van, kol-
légiumai, napközi otthonai, kis-
mamaotthona. A cél az, hogy az 
Erdélyben a rendszerváltás és a 
termelőszövetkezetek széthullásá-
val, a nagy állami üzemek bezá-
rásával lehetetlen helyzetbe kerü-
lő családok gondjait enyhítse. Az 
alapítvány munkatársai arra vál-
lalkoznak, hogy központjaikban 
az árva és a szegény családokból 
érkező gyerekeknek fedelet, ru-
hát, élelmet és iskoláztatást bizto-
sítanak. 

– Egy otthon alapítása mindig 
nagyon prózai módon kezdődik. 
Erdélyben sajnos nem ritka, hogy 
a sokgyerekes családban a szülők 
nem tudnak megfelelő módon 
gondoskodni a gyerekekről, se-
gítségre szorulnak. Mióta az ala-
pítványnak híre ment, sokszor az 

apa és az anya maga hozza el a 
gyerekeket. Eleinte mindenki Dé-
vára jött, de idővel be kellett lát-
nunk, ekkora területet nem képes 
ellátni egyetlen intézmény, ezért 
nyitottunk mindig újabbakat és 
újabbakat – meséli a ferences test-
vér, akinek meglepően egyszerű 
válasza van arra is, hogy mikép-
pen dől el, hol alapítanak újabb 
központot.

KI A VároSBól! 
– Ott, ahol én is szívesen lennék 
gyerek. Tusnádon például nagyon 
sokat kirándultam anyámmal, 
ott nagyon jól éreztem magam. 
A Csíki-medencében még nem 
volt központunk, de mivel Tusnád 
környékén is rengeteg a szegény 
település, szükség volt rá. Meg-
találtuk hozzá a megfelelő ingat-
lant, az amerikai testvérek pedig 
segítettek – mondja.

A munka azonban ezzel nem 
ért véget. Az elmúlt hat év-
ben újabb három központ épí-
tésébe kezdett az alapítvány: 
Gyergyószentmiklóson, Kászon-
ban és Székelyhídon. A pénzt ez-
úttal Argentínában élő magyarok 
sietnek összeadni, akikkel az el-

múlt hetekben találkozott az ala-
pítvány létrehozója.

– Bárki észreveheti, hogy 
nagyvárosban még nem építet-
tünk gyermekvédelmi központot 
– magyarázza Böjte Csaba. – Leg-
inkább falvakban vagy kis mező-
városokban hozzuk létre ezeket. 
Én is úgy vélem, hogy a nagy-
város a lélek megrontója, ezért 
ahelyett, hogy ott építkeznénk, 
inkább kihozzuk a városi gyere-
keket is falura, jó levegőre, kisebb 
közösségbe. Ez eddig bevált. Re-
mélem, hamarosan megnyithatjuk 
az újabb három központot, hogy 
még több szegény gyerek kerüljön 
méltó emberi körülmények közé.

Segítségre nem csak az épü-
lő központokban van szükség. 
A tusnádfürdői otthon 96 lakó-
ja jó körülmények között él, de 
nincs közösségi helyiségük, ahol 
összeülhetnének, ahol rendezvé-
nyeket szervezhetnének, vendége-
ket fogadhatnának. Ezért a XVIII. 
kerület kezdeményezésére a test-
vérvárosok közös akcióba fogtak. 
Ennek része az a jótékonysági bál, 
amelyet a Sportkastélyban ren-
deznek május 21-én, és amelynek 
bevételét erre fordítják.

„Bárki észreveheti, 
hogy nagyvárosban 
még nem építettünk 
gyermekvédelmi 
központot. Leginkább 
falvakban vagy kis me-
zővárosokban hozzuk 
létre ezeket. Én is úgy 
vélem, hogy a nagyvá-
ros a lélek megrontója, 
ezért ahelyett, hogy 
ott építkeznénk, in-
kább kihozzuk a városi 
gyerekeket is falura, 
jó levegőre, kisebb 
közösségbe. Ez eddig 
bevált.”
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Gyermeki szeretettel
Az anya szó a legbonyolultabb emberi kapcsolatot 
idézi fel bennünk. Ez a kapcsolódás nagyon ősi: a mi 
személyes időnktől, talán már a fogantatásunktól 
kezdve érezzük. Fogalmak egész sorát tartalmazza: 
benne van a tökéletes megbízhatóság, a védettség, a 
ragaszkodás, a vigasz forrásának érzése. 

Ezek az ajándékba kapott érzések késztetnek 
arra, hogy május első vasárnapján virággal, köszön-
tő szóval, fénylő szemekkel lépjünk édesanyánk elé. 
E napon mintha kevésbé éreznénk a zord világ ránk 
törő indulatait. Talán eszünkbe jut a kérdés: nem 
várna-e kevesebb szenvedés a világra, s miránk is, 
ha többet gondolnánk szülőanyánkra? Hány gaztet-
tel lenne kevesebb, ha erősebben élne az emberekben 
az anyák iránti szeretet? 

A jelen évszázadban azonban mintha egyre in-
kább kirajzolódnék egy bizonyos párhuzamosság: 
minél több az embertelenség, annál kevesebb az 
anyák felé áramló szeretet. Ha van összefüggés e 
párhuzamos jelenségek között, lehet, hogy az édes-
anyák köszöntésével nemcsak a köszöntők lelkiis-
merete, hanem – valamicskével – a világ is tisztább 
lenne. Köszöntsük édesanyánkat őszinte gyermeki 
szeretettel akkor is, ha már nem vagyunk gyerme-
kek. Ha pedig ez lehetetlen az ember fizikai mivol-
tának mulandósága miatt, akkor egy percre gon-
doljunk rá szeretettel: valahol, valamiképpen meg 
fogja érezni. Mert a szeretet és a lélek rokonságban 
állnak, és találkozhatnak egymással – az anyagra 
vonatkozó törvényszerűségek ellenére.

török András István

Jegyzet

Merjünk örülni!
Megszületett az ország új alkotmánya, amit annyi fa-
nyalgás vesz körül, hogy szinte megkeseredik a pol-
gárok szájíze. Az ugyan természetes, hogy egy ilyen 
bonyolult alaptörvényösszeállítás nem lehet mindenki 
maradéktalanul elégedett, az viszont kevésbé, hogy 
egy kisebbség miért akarja a többség örömét elron-
tani. 

A parlamentet az alaptörvényt ugyanis eddig soha nem látott 
többséggel választotta meg, s bár a fanyalgók most kiskorúsít-
ják a szavazókat, ám a választásokkor mindenki tisztában lehe-
tett ezzel a lehetőséggel. 

Furcsa módon sem a hazai, sem a külföldi bírálatok nem 
tartalmaznak konkrétumokat, csupán olyan általánosságokat 
emlegetnek, amiket bármikor lehet pufogtatni. A mostani aggá-
lyoskodók azonban 2006-ban, amikor sorozatosan sérültek az 
emberi jogok Magyarországon, kevésbé voltak finnyásak.

Elgondolkodtató!
Honnan is jön a kritika? Csak nem éppen azon országokból, 

amelyek multinacionális cégei panaszt emeltek Magyarország 
ellen a különadó miatt? Kinek az érdekeit is védik?  

Az új alkotmányra egyébként több okból is nagy szükség 
volt. A rendszerváltáskor ugyanis eleve ideiglenesnek szánták, 
csak éppen azzal nem számoltak megalkotói, hogy egy végle-
ges alkotmányt két évtizeden keresztül sem tud megalkotni az 
Országgyűlés. Éppen ez igazolja, hogy hiba lett volna tovább 
várni, mert ha a többség nem él a lehetőséggel, várhatóan újabb 
évtizedekig az ideiglenes lett volna „örök”. 

Márpedig ráfért az országra egy olyan alkotmány, amelyet 
demokratikusan fogadnak el. Történelmi alkotmányunk ugyan 
évszázadokon keresztül volt, szovjet mintára elfogadott is, de 
demokratikus úton megalkotott még nem. Még a ’89-es alkot-
mányról sem mondhatjuk ezt, hiszen az azt elfogadó parla-
mentet legkevésbé sem demokratikusan választották. A lényeg 
pedig a demokrácia, amelynek az oly hangos féltői éppen egy 
antidemokratikusan megalkotott alkotmányt őriznének meg.

Ê Sütő-Nagy Zsolt

Ingyenes tanácsadás
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) XVIII. kerületi 
tagcsoportja cégek, vállalkozók és érdeklődők részére meghívott 
szakemberek részvételével, kéthetente (csütörtökön) ingyenesen 
adóval, biztosítással, hitellel, megtakarítással, bűnmegelőzési, 
honlap készítéssel kapcsolatos, jogi, építőipari költségvetés ké-
szítési, vállalkozási, környezetvédelmi, és telephely-engedélye-
zési, egészségügyi, külkereskedelmi, pénzügyi valamint utazási 
tájékoztatást tart az irodájában.  

A legközelebbi tanácsadás május 8-án, majd 22-én (csütörtö-
kön) 16-tól 18 óráig lesz a BKIK XVIII. kerületi tagcsoport iro-
dájában (Üllői út 592.).                                                                                                     

 Az ingyenes tanácsadásra előzetes bejelentkezés alapján 
az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni: 290-2350, 297-0250, 
06-70-228-02-82, valamint e-mailben: bokrosne.ari@bkik.hu

ÜnnEpi kLuBnAp
A Budapesti kereskedelmi és iparkamara 
XViii. kerületi Tagcsoportja május 18-án, 
szerdán 18 órakor tartja a 60., ünnepélyes 
Vállalkozói klubot a Városháza Dísztermében 
(Városház u. 16.)

   

Böjte Csaba az apró segítséget fontosnak tartja

67 éves, nyugdíjas
– Alapvetően nem érzem 
rossznak a kerületi helyzetet. 
Amiben javulni lehetne még, 
az a házak előtti utcarészek 
szebbé tétele, hiszen egy kis 
gondoskodással mindenki 
rendben tarthatná saját tágabb 
portáját. Fontos lenne olyan 
rendelet vagy jogszabály, 
amely büntetné a szemete-
lőket. Hosszú távon ez is 
látványos javulást eredmé-
nyezhetne.

50 éves, gépkocsivezető
– Ez egy olyan dolog, amely 
gondolkodásbeli kérdéseket is 
felvet. Engem nagyon zavar, 
amikor elszórt szotyihéjat, 
otthagyott, sokszor szilán-
kosra tört üvegeket találok 
a parkban vagy az utcasar-
kon, ahol éppen fiatalok 
tanyáztak. Jó volna, ha megér-
tenék, ahol most mások gyer-
mekei járnak, egyszer majd az 
övék fog, ezért óvni kellene a 
környezetünk tisztaságát.

68 éves, nyugdíjas
– Kerületünkben a közterek 
és utcák tisztasága az elmúlt 
években sokat javult, már elér-
te az elfogadható szintet. Prob-
léma az erdőszéleken és egyéb 
zöldterületeken van, itt ugyan-
is katasztrofális a helyzet. 
Rengetegen úgy gondolják, 
hogy az ilyen helyek szemét-
lerakók! Ezeket a területeket 
kerületünk vezetésének meg 
kellene tisztíttatnia, például 
közmunkaprogramban.

72 éves, nyugdíjas
– Budapest más kerületeivel 
összevetve inkább jónak, 
tisztának nevezhető a mi 
városrészünk. Ettől persze 
még nem lehetünk elégedet-
tek, mert még mindig messze 
vagyunk attól, ami kívánatos 
lenne. Ami zavar, az a kutya-
piszok, amely sok helyen még 
mindig jellemző, valamint az, 
hogy a kukákat nem ürítik 
kellő sűrűséggel, így gyakran 
kibuggyan belőlük a szemét.

Mi a véleménye kerületünk 
tisztaságáról?

BLAhó isTVán LEncsÉs JuDiT soós LászLó koTczkA REzső

Megkérdeztük:

Legyen itt jó 
gyereknek lenni!
Böjte Csaba szerint jobb a városon kívül felnőni 



Városkép n 2011. április 28. XX. évfolyam 7. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

4 Közélet A kerület legyen büszke egykori neves lakóira! 

Vizsgálják 
az utcaneveket
A kerület egykori híres építészéről, Kiss 
Istvánról nevezné el újra a Fürst Sán-
dor utcát a kerület lakosaival egyet-
értésben három fideszes képviselő. 
A városvezetés a változtatás költségeit 
átvállalná a lakosságtól.

Néhány közterület nevének megváltoztatását 
jelezte hetekkel ezelőtt a főváros. A kezdemé-
nyezésnek köszönhetően parázslott fel a XVIII. 
kerületben is a munkásmozgalmi személyiségek 
nevét viselő utcák át- vagy visszakeresztelésének 
ügye, amely a rendszerváltás óta többször került 
már terítékre, majd onnan a szőnyeg alá.

– Javasoljuk, hogy Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre történelmi utcanevei is méltó megbecsülést 
kapva kerüljenek vissza kerületünk térképére, 
az utcatáblák az arra érdemes személyiségek ne-
vét viseljék. Sokan várják már azt a pillanatot, 
amikor a Sallai Imre utca visszakapja, vagy a 
történelmi Turul utca nevet, vagy más kerületi 
kiemelkedő személyiség nevét. A Fürst Sándor 
utca pedig a jövőben Kiss István utca lehetne 
ismét, emléket állítva a kerületünk életében oly 
fontos szerepet játszó Herrich-Bókay családnak 
– fogalmazta meg célkitűzésüket Kardos Gábor, 
aki két fideszes képviselőtársával, Csabafi Ró-
berttel és Galgóczy Zoltánnal együtt terjesztette 
felvetését a polgármester elé. 

A javaslat összhangban áll a városvezetés és 
a képviselő-testület célkitűzéseivel. A legfonto-
sabb feladat most a súlyos adósságot megörökölt 
kerület pénzügyi helyzetének stabilizálása, va-
lamint egy átlátható gazdálkodási rendszer ki-
alakítása, de komoly hangsúly esik a kulturális 
értékek védelmére is.

– Nehéz munkája mellett a városvezetés a 
jövő zálogát jelentő oktatási és kulturális felada-
tok teljesítésére, a szimbolikus lépések megtéte-
lére is nagy gondot fordított. Ünnepeink, ezen 
belül nemzeti ünnepeink hangulata, megrende-
zése is kiemelt hangsúlyt kapott, hasonlóképpen 
várostörténeti, helytörténeti értékeink védelme, 
megóvása. Mindezt a civilek bevonásával ter-
vezzük. Utcaneveink, köztereink elnevezéseinek 
felülvizsgálata elkezdődött – folytatta Kardos 
Gábor, hozzátéve: – A városvezetés elkötelezett-
sége egyértelmű. A legutóbbi testületi ülésen is 
kijelentették, hogy döntés esetén megteszik a 
szükséges intézkedéseket, az indokolt iratcse-
rékkel járó költségeket pedig átvállalja az önkor-
mányzat. 

Ê Kerékgyártó György

Elismerés  
a kísérleti 
programért 
A kerületi székhelyű ICI Interaktív Kommuni-
kációs Zrt. a Humánmeteorológiai szolgáltatási 
rendszer kifejlesztése az egészségmegőrzésért 
(Meteo Klinika program) és a környezettuda-
tos életért (Környezeti Monitoring program) 
innovációs teljesítményéért a Magyar Innováci-
ós Nagydíj pályázaton kiemelt elismerésben ré-
szesült. A díjat Pintér Ferenc, az ICI Interaktív 
Kommunikációs Zrt. vezérigazgatója vette át 
Matolcsy György nemzetgazdasági minisztertől, 
a bírálóbizottság elnökétől a Parlament Főrendi-
házi Termében.

Komlós Juci 
mindig 
megemlítette 
a kerületet…
Életének 93. évében elhunyt Komlós 
Juci, a Nemzet Színésze, Jászai Mari-
díjas és Érdemes Művész, kerületünk 
díszpolgára. 

Komlós Juci színművésznő az egykori Állami 
Lakótelepen lakott színész szüleivel. Édesanyja 
Pintér Irma gyakorta rendezett gyermekdarabo-
kat a helyi kultúrházban. Komlós Juci első fősze-
repét a mai Pestszentlőrincen, Herczeg Ferenc 
egyfelvonásosában: A holicsi kupidóban kapta.  
A helyi kultúrház műkedvelő előadása-
in érezte először: színésznő akar lenni.   
Bár rövid ideig volt a kerület lakója, évtizedekig 
rendszeresen visszajárt lakóhelyére, részt vett 
a Gulner Gyula utcai Általános Iskola külön-
böző rendezvényein, meleg szívvel emlékezett 
vissza az iskolai évekre. Megnyerő, közvetlen, 
kedves egyéniségével elbűvölte hallgatóságát.  
A vele készült riportokban mindig megem-
lítette a kerületet, az itt töltött éveket. Kom-
lós Juci, amikor legutóbb a kerületünkben 
járt, azt vallotta, hogy ugyan elillant a vá-
rosrész régi varázsa, amely a gyermekko-
ra épületeihez kötődött, de neki mindig az 
emberek, s nem a falak voltak fontosak… 
A színház mellett számos jelentős filmben 
szerepelt, s a közönség jól ismerhette a Szom-
szédok című teleregény Lenke nénijeként. 
Komlós Juci 2004 márciusában vette át a helyi 
önkormányzat díszpolgári címét. A művésznő 
ebből az alkalomból ajándékba adott a kerü-
letnek egy 1926-ban készült fényképet, amelyet 
egy helybeli fotós készített. A fotó a helytörténe-
ti gyűjteményt gazdagítja. 

Ê F. E.  

Díjak és kitüntetések
Jászai Mari-díj, Érdemes Művész, Déryné-díj, 
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje, 
Örökös tagság a Halhatatlanok Társulatá-
ban, Nemzet Színésze, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Díszpolgára

Ültess fát 
kerületünknek!
A helyi környezetvédelmi program, a zöld fe-
lü letgazdálkodási koncepció alapján az önkor-
mányzat meghirdette az „Ültess fát kerületünk-
nek!” pályázatot, melyen azok a kerületi lakosok 
vehettek részt, akik ingatlana előtt nincs vagy 
kevés a fa. Az igénylőnek vállalnia kellett, hogy 
a kiadott facsemetét a megjelölt közterületen 
szakszerűen ápolja. Az akcióban csak lombhul-
lató díszfára lehetett pályázni. Összesen 181 fa 
ültetésére érkezett igény.

A pályázók juhar, hárs, kőris, díszkörte, 
gömbakác fafajtákból választhattak. Az önkor-
mányzat vagyongazdálkodási és műszaki iroda 
környezetvédelmi csoportja a nyertes pályázó-
kat írásban értesítette, majd helyszíni szemlét 
tartott a fák pontos helyének meghatározására. 
Emellett további faültetés zajlik a kerületben. 

A Nagykőrösi úton épült Lidl áruháznál a 
kivágott fák pótlásaként 340 facsemete elülteté-
sére nyílt lehetőség.  A fákat a Sportkastély te-
rületén, a Fiume utca zöld sávjában, a Benjamin 
utcai buszfordulóban, a Nefelejcs Pihenőpark 
területén, a Táncsics Utcai Sportpálya körül, va-
lamint a Búvár Kund téren ültetik el.

Ê F. E

Döntős lett
a Kondor 
és a Hunyadi 
Játékos tesztfeladatok és „vészhelyze-
tek” elhárítása várta a részt vevő diá-
kokat az ifjúsági katasztrófavédelmi 
versenyen, a Bókay kertben. A megmé-
rettetés célja az alapvető ismeretszer-
zés mellett az ifjúság felkészítése a ve-
szély- és katasztrófahelyzetekre.

Lévai István Zoltán alpolgármester és Dobos Gá-
bor őrnagy, a kerületi polgári védelmi kirendelt-
ség vezetője nyitotta meg a kerületi versenyt, 
majd Kucsák László alpolgármester, országgyű-
lési képviselő üdvözölte a résztvevőket. 

A rendezvényen 11 kerületi és 6 kispesti álta-
lános iskola, a Hunyadi Mátyás Gimnázium és 
a Kispesti SE középiskola egy-egy csapattal vett 
részt. 

A hatfős csapatokból négyen játékos teszt-
feladatokat oldottak meg, „vészhelyzeteket” 
hárítottak el, ketten az ebéd készítésével szor-
goskodtak. A verseny célja, hogy a diákok el-
méletben és gyakorlatban az életkori sajátossá-
goknak megfelelő formában adjanak számot a 
tanév során elsajátított katasztrófavédelmi isme-
retekről, a mentésében szerzett jártasságukról, 
ügyességükről és fizikai képességükről – hang-
súlyozta Dobos Gábor.

A megmérettetésen Lévai István Zoltán adta 
át a résztvevőknek az ajándékot.  

Első helyezést ért el a Kondor Béla Általános 
Iskola és a Hunyadi Mátyás Gimnázium, 2. lett 
a Vajk-sziget Általános Iskola, 3. helyen végzett 
a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános 
Iskola csapata.

Fővárosi döntőn április 28-án a Kondor iskola 
és a Hunyadi gimnázium csapata vesz részt. 

A verseny támogatóinak névsora a www. 
bp18.hu portálon  olvasható.  

Bombahír
Ismeretlen eredetű robbanószerke-
ze tet forgatott ki a munkagép a pest-
szentimrei idősek otthona épületének 
alapozási munkálatai közben április 
14-én.  A rendőrség a helyszínt lezár-
ta, a robbanószerkezet elszállításáig a 
munkavégzést szüneteltette. 

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona épí-
tésének alapozási munkái során április 14-én, a 
kora délutáni órákban a Progress-B’90 Zrt. mun-
kagépe egy ismeretlen eredetű robbanószerkeze-
tet forgatott ki a talajból. 

„A munkát azonnal leállítottuk, a rendőrsé-
get és a tűzszerészeket értesítettük” – mondta 
Bari Zoltán, a cég vezérigazgatója.

A kerületi rendőrség a bejelentést követően 
az építési területen megjelent, a helyszínt bizto-
sította. 

Az egészséges munkahelyért 
Az egészséges életmód jegyében egészségnapot szervezett munkatársainak a Va-
gyon18 Nonprofit Zrt. a Bókay Kertben. 

A múlt évben a TÁMOP 6.1.2/A KMR egészségre 
nevelő és szemléletformáló életmódprogramra 
8 millió forint támogatási összeget nyertünk el – 
mondta  Deli Szilvia, a  Vagyon18 Nonprofit Zrt. 
projekt kapcsolattartója.  

Az Durance Labor Terhelésélettani Kft. szak-
orvosok részvételével a munkavállalóik egészsé-
gi állapotát mérte fel, melynek célja az egészsé-
gesebb munkahelyi környezet kialakítása. 

– A felmérés után egészségfejlesztési ter-
vet állítunk össze – folytatta Keve Tibor, az 
mDurance programfelelőse. – Az egészségesebb 
életmód követésére tett javaslatokkal, tréningek-

kel, programokkal igyekszünk a munkavállalókat rávezetni egészségük megőrzésének fontosságára.  
A nyitó programsorozatra a Föld napjához kapcsolódóan a Vagyon18 Nonprofit Zrt. munkatársai a 

Bókay kertbe kerékpároztak, majd Moharos Melinda dietetikus (Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége) tartott előadást.  

Ê F. E.  

 

95 év Pestszentimrén 
Fülöp Kálmánt életének 95. évfordulóján, április 6-án Lévai István Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte az ünnepelt pestszentimrei otthonában. 

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést 
és tiszteletet érdemelnek. A miniszterelnöktől 
kapott köszöntő oklevelet, és az önkormányzat 
nevében születésnapi tortát nyújtott át Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester az ünnepeltnek.

Fülöp Kálmán 95 éve Soroksárpéterin, a mai 
Pestszentimrén született. Soroksáron tanulta 
ki a hentes és mészáros szakmát, majd néhány 
év múlva a Kőbányai Könnyűfémműveknél he-
lyezkedett el segédmunkásként, s a ranglétrát 
végigjárva csoportvezető, művezető, majd fő-
művezetőként dolgozott a nyugdíjazásáig. Sza-
badidejében kertészkedett, nyúl- és galambte-
nyészéssel foglakozott, egészen 82 éves koráig. 

1999-ben megözvegyült, de nincs egyedül, fia szomszédságában él, egy családi házban. Fülöp Kál-
mán házasságából egy fia született, két unokával és három dédunokával büszkélkedhet.

A mindennapjait rádióhallgatással, tévénézéssel tölti, és amikor jó idő van, szívesen tesz-vesz a kert-
ben. Kálmán bácsi elmesélte, hogy Pintér Kálmán, akiről a pestszentimrei szakrendelőt elnevezték –, 
1940-ben bekövetkezett haláláig – a háziorvosa volt.

Ê F. E.  

Társadalmi felelősségvállalás
A Budapest Airport Zrt. a társadalmi felelősségvállalásról tartott megbeszélést áp-
rilis 19-én, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminál Business 
Centerében. 

A társadalmi felelősségvállalás jegyében önkéntes alapon négy önálló kezdeményezést is megvalósít 
idén a Budapest Airport. A budapesti légikikötőt üzemeltető cég az „Elkötelezettség a CSR Kiválósá-
gért” elnevezésű országos program résztvevőjeként egy repülőtéri szakmai napon jelentette be, hogy 
jelentős mértékben továbbfejleszti vállalati felelősségvállalási politikáját. Az eseményen részt vett Lévai 
István Zoltán, a Budapest Airportnak otthont adó kerületünk alpolgármestere, valamint Szlahó Csaba, 
a repülőtérrel szomszédos Vecsés polgármestere. Mindketten támogatták a cég erőfeszítéseit. 
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A Határ utcánál a lakók szerint 
már életveszélyes a közlekedés a 
száguldozó autók és az erdő felő-
li részen lévő járda hiánya miatt. 

– Immár 25 éve lakom itt, 
ezért szívemen viselem az utca 
ügyeit, az itt élők mindig igye-
keztek rendben tartani lakókör-
nyezetüket, ezért is örültünk, 
amikor pár éve aszfaltburkolatot 
kapott az utca. Sajnos azonban 

sokan autópályaként kezdték el 
használni az útszakaszt, gya-
korlatilag egy elkerülő út lett 
belőle, mert az autósok rájöttek, 
hogy gyorsabban jutnak itt el a 
Nagykőrösi útra, mintha a lám-
pás részeken haladnának – me-
sélte Horváth Mihály helyi lakos. 
A legnagyobb probléma, hogy az 
erdő felőli részen nincsen járda, 
holott sok kerékpáros, kiránduló 

jön ide kikapcsolódni. Ők mind 
veszélyben vannak az erre szá-
guldozó autók miatt.

Javaslatok 
és megoldások
Áprilisban lakossági fórumon is 
felmerült a téma, ahol a lakók 
szorgalmazták a forgalomcsilla-
pítást. A fórumon ott volt a rend-
őrkapitány, Csabafi Róbert helyi 
képviselő valamint Lévai István 
Zoltán alpolgármester, akik ígé-
retet tettek, hogy megpróbálnak 
segíteni. 

– Mi zsákutcát szerettünk 
volna, de azt sajnos nem lehet 
kivitelezni. Az egyirányú utca 
megvalósítását azonban hatékony 

forgalomcsillapító lehetőségnek 
tekintjük. Nekem az a vélemé-
nyem, hogy a zöldövezeti jelleget, 
a gyalogosok érdekeit kell figye-
lembe venni, nem az autósokét. 
Ki lehetne itt alakítani egy jár-
dát, valamint sebességkorlátozás-
ra lenne szükség. A Nemes utca – 
Határ utca kereszteződésébe 
évek óta ígért gyalogosátkelőhely 
megvalósítása szintén a gyalo-
gosforgalom biztonságát növelné 
– véli Horváth Mihály. 

Sokan a nyugalom miatt köl-
töztek Pestszentimrére, a forga-
lom növekedése így egyre na-
gyobb problémát okoz a Lőrinci, 
Kapocs, Kisfaludy és Határ utca 
által határolt területen.

legfontosabb 
a biztonság
– Várhatóan májustól kikerül-
nek a 30-as táblák, valamint 
fekvőrendőröket tervezünk az 
útszakasz bejáratánál. A 30-as 
zóna miatt jóval nagyobb bizton-
ságban lesznek a gyalogosok az 
érintett területen, a fekvőrend-
őröket azonban csak a lakók be-
leegyezésével telepítjük. Azokat, 
akik a tervezett fekvőrendőrök 
közelében laknak, felkeressük és 
megkérdezzük a véleményüket – 
mesélt az előnyös változásokról 
Csabafi Róbert, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat elnö-
ke.

A Határ utcai állapotok jól 
jelzik, hogy miként változott 
meg a kerület helyzete az utób-
bi évtizedben épült lakóparkok 
nyomán. Miközben a gyarapodó 
népesség előnyös helyzetbe hozza 
a kerületet, az elmaradt infrast-
rukturális fejlesztések komoly 
problémát jelentenek.

„Várhatóan május-
tól kikerülnek a 30-as 
táblák, valamint fekvő-
rendőröket tervezünk 
az útszakasz bejáratá-
nál. A 30-as zóna miatt 
jóval nagyobb biz-
tonságban lesznek a 
gyalogosok az érintett 
területen, a fekvőrend-
őröket azonban csak a 
lakók beleegyezésével 
telepítjük.”



Biztonságosabb 
lesz a Határ utca
Sebességkorlátozással védenék a gyalogosokat
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A szűk úton nagy sebességgel haladnak az autósok

� Pestszentimrén a Határ utca térségében egyre 
nagyobb problémát okoz a növekvő forgalom, 
illetőleg az ebből következő balesetveszély. 

a biztonság növelése érdekében az önkormányzat 
vezetői sebességkorlátozásra és a lakókkal egyeztet-
ve fekvőrendőrök telepítésére készülnek. 

Kell a lámpa 
a Kapocs 
iskolánál!
A megoldás a főváros kezében van 

A Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tannyelvű 
Iskola előtti nagy forgalom különösen veszélyes. Mi-
vel nincsen jelzőlámpa, így a gyerekek nem tudnak 
biztonságban átkelni az úttesten, a kialakult helyzeten 
a kihelyezett járdasziget sem segített megnyugtatóan, 
a szülők és a tanárok egyaránt megoldásra várnak.

A Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tannyelvű Iskola előtt 
az elmúlt években több baleset is történt, először 1998-ban vető-
dött fel a probléma, az iskola tanárai és a szülők pedig 2005 óta 
harcolnak egy nyomógombos jelzőlámpáért, hogy nagyobb bizton-
ságban kelhessenek át az úttesten az iskolába érkezők.

– Sokkal biztonságosabb lenne a közlekedés, ha lenne egy jel-
zőlámpa, igaz ugyan, hogy kiépítettek itt egy járdaszigetet, de ezt 
gyakran figyelmen kívül hagyják az autósok, ahelyett, hogy lelas-
sítanának, jobbról megkerülik, mert úgy nagyobb sebességgel tud-
nak áthaladni rajta – magyarázta Fadgyasné Láda Erika az iskola 
igazgatónője.

A forgalomszámlálás is azt bizonyította, hogy hatalmas a for-
galom, ráadásul a szülők is gyakran autóval hozzák el a gyereke-
ket az iskolába.

– Gyűjtöttünk már aláírást az ügy érdekében, beszéltünk a 
rendőrkapitánnyal, és kértük Csabafi Róbert helyi képviselő segít-
ségét, reméljük, a közeljövőben megvalósulhat itt egy jelzőlámpa 
elhelyezése, a balesetek megelőzése mindenképpen ezt kívánná – 
mondta az igazgatónő.

A Kisfaludy úton egyre nagyobb a forgalom, az út mellett lévő 
Kapocs iskolánál ezért nem biztonságos a közlekedés, sajnos egyre 
több itt a beleset, ahogy történt ez februárban is. 

– A részönkormányzat és személy szerint én is teljes mértékben 
egyetértek az iskolával és a szülőkkel, akik régóta szorgalmazzák 
a probléma megoldását, ezért felkértük a polgármestert, hogy 
tegyen valamit az ügy érdekében a fővárosnál, mert az út fenn-
tartása fővárosi feladat – beszélt a problémáról Csabafi Róbert, a 
Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke.

A család 
alapja 
a házasság
Az Európai Unió magyar elnöksége a 
család fontosságát kívánta hangsú-
lyozni azzal, hogy március utolsó he-
tét a család heteként határozta meg. 
Ehhez kapcsolódva a Szenczi Molnár 
Albert Református Általános Iskolában 
minikonferenciát rendeztek.

Ráczné Balogh Sarolta, a Nagycsaládosok Szent 
Lőrinc Egyesületének tagja, a március 26-i  
minikonferenciát szervező pestszentimrei tag-
csoport vezetője elmondta, hogy az egyesület 
jogelődje, a Szent Lőrinc Csoport 1996-ban ala-
kult meg, első vezetője Kiss Márta volt. A kez-
detben mintegy 50 családból álló Szent Lőrinc 
Csoport, és a mostanra 200-nál több családot 
számláló NSZLE kisebb csoportokból épül fel. 
A kiscsoportokat az egymáshoz közel lakó csa-
ládok alkotják. Az egyik ilyen kiscsoport az 1996 
óta aktívan működő pestszentimrei csoport. 

A rendezvényen a résztvevők interaktív játé-
kos bemutatkozással a konferencia elején kapcso-
latot teremtettek, így könnyebben folytatódhatott 
a program. Ezt követően a Nagybán házaspár 
előadása következett arról, hogy miként lehet 
karbantartani a házasságot, majd a hallgatóság 
csoportokban értékelte a hallottakat, látottakat. 

A szünet után az érdeklődők „A család alapja 
a házasság” címmel hallgathattak meg egy elő-
adást Méhész Ottónétól, aki a házasságokra le-
selkedő veszélyekről és a lehetséges megelőzésről 
beszélt. 

– A házasfelek közötti kommunikáció fon-
tosságát két házaspáros gyakorlat segítségével 
is illusztrálta az előadó – mondta Ráczné Balogh 
Sarolta. – Példát láthattunk a feltétlen bizalom 
fontosságára, továbbá az érintés élményének fon-
tosságára. 

Évtizedeken keresz-
tül Pestszentimréről 
sokaknak Pestszent-
lőrincre kellett átjárni 
a fogorvosi ellátásért. 
Ez a gond mára szin-
te teljesen megoldó-
dott és a legtöbben 
lakóhelyükhöz közel 
részesülhetnek fogor-
vosi ellátásban. 

Az új Nemes utcai szakren-
delőt 2008-ban adták át, de 
csak az a két fogorvos ren-
delhetett itt, akik korábban 
is Pestszentimrén gyógyítot-
tak. A két fogorvos azonban 
nem tudta ellátni valameny-
nyi körzet igényeit, így so-
kaknak Pestszentlőrincre, a 
Vándor Sándor utcába kel-
lett átjárniuk. 

Bauer Ferenctől, a 
Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat alelnökétől 
megtudtuk, hogy a PVÖ is 
foglalkozott a problémával, 
és elfogadhatatlannak talál-
ta ezt a helyzetet. 

– Úgy gondoltuk, hogy 
sokkal praktikusabb meg-
oldás lenne, ha nem az itt 
lakóknak kellene utazni a 
fogorvosi kezelésre, hanem 
a fogorvos jönne a helyiek-
hez. Ezért a szakrendelőben 
biztosítottunk egy új fogor-
vosi rendelőt, melyet mint-
egy 10 millió forintból be is 
rendeztünk, így januártól 

már egy harmadik fogorvos 
is várja a betegeket – mesélt 
a probléma megoldásáról 
Bauer Ferenc.

A Vándor Sándor utcai 
rendelőből érkezett a Ne-
mes utcába dr. Kondorossy 
Ágnes fogszakorvos, aki év 
eleje óta várja itt az ellátásra 
szorulókat. 

– A tapasztalatom az, 
hogy tényleg nagy igény volt 
arra, hogy idejöjjek rendel-
ni, régebben ugyanis az it-
tenieknek Pestszentlőrincre 
kellett átjárniuk, hogy fog-
orvosi ellátásban részesülje-
nek. Szerencsére a technikai 
feltételek kiválóak és nagyon 
modern színvonalú ellátást 
tesznek lehetővé – mesélte 
dr. Kondorossy Ágnes.

Az új rendelőben sok 
olyan lehetőséget is tudnak 
biztosítani, amit másutt 
nem. 

– Azonnal tudunk rönt-
genezni kezelés közben, a 
munkafolyamat megszakí-
tása nélkül, külön készü-
lékünk van a gyökérkeze-
léshez, amely pontosítja és 
meggyorsítja az eljárást, és 
van ózonterápiás készülé-
künk is, ami egy speciális 
fertőtlenítő eljárás a seb-
gyógyulás elősegítésére, 
illetőleg kiegészítheti a gyö-
kérkezelést, javítva annak 
eredményességét – újságolta 
el a fogszakorvos.

JAvul 
a fogorvosi ellátás

Az oldalt összeállította: Kovács Viktor
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének március 31-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

Határozatok
n S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
önkormányzatának képviselő-testü-
lete 21 igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy csatlakozni kíván 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot 
Fenntartó Társuláshoz. A testület 
felkérte a polgármestert, hogy má-
jus 15-ig tegye meg a csatlakozással 
összefüggő intézkedéseket a társu-
lási szerződés aláírására. 
n S2. A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta 
a Városüzemeltető Nonprofit Kft.-
vel közszolgáltatási és közhasznú 
támogatási szerződés megkötését 
és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására, valamint fel-
kérte, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  
n S3. 14 igen szavazat és 6 tartóz-
kodás mellett a testület úgy dön-
tött, hogy a Bókay Kert Szabad-
idő és Közművelődési Közhasznú 
Nonprofit Kft. közötti szerződése-
ket 2011. március 31-i hatállyal – kö-
zös megegyezéssel – megszünteti. 

rendeletek
n 14 igen szavazat és 6 tartózkodás 
mellett úgy döntött a testület, hogy 
a Bókay Kert Szabadidő és Közmű-
velődési Közhasznú Nonprofit Kft. 
által eddig végzett közfeladatok 
ellátására 2011. április 1-jei hatály-
lyal a Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
önkormányzatának Vagyonkezelő 
Nonprofit  Zrt.-jével, az Üllői út 
453. sz. alatti ingatlan egyes részei-
nek üzemeltetése „Megállapodást”, 
az Üllői út 453. fszt. 4. szám alatti 
helyiségre „Használati szerződést”, 
továbbá a Kisfaludy utca 33/C szám 
alatti Pestszentimrei Sportkastély-
ra „Haszonbérleti szerződést” köt. 
A testület felkérte a polgármestert, 
tegye meg a szükséges intézkedé-
seket és felhatalmazta a vonatkozó 
dokumentumok aláírására.   
n 1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat képviselő-testülete 
15 igen szavazat és 5 tartózkodás 
mellett megalkotta a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 6/2011. (IV. 05.) sz. 
önkormányzati rendeletét a  2/2008. 
(II. 01.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról. 
n 2. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag megalkot-
ta a 7/2011. (IV. 05.)  számú önkor-
mányzati rendeletét a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alap-
ellátásokról és fizetendő térítési dí-
jakról szóló 12/2008.(IV. 22.) számú 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról. 
n 4. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag megalkot-
ta 8/2011. (IV. 05.) számú önkor-
mányzati rendeletét Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási 
tevékenysége előkészítésének, jó-
váhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló, többször módosított 
8/2008. (II. 26.) számú rendelet mó-
dosításával. 
n 5. A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag megalkotta a 
9/2011. (IV. 05.) számú önkormány-
zati rendeletét a képviselő-testület 
bizottságaira,  részönkormányzat 
testületére, polgármesterre történő 
feladat- és hatáskörök átruházásáról 
szóló 44/1998 (XII. 22.) számú ren-
delet módosításáról. 

Az egészségügyi és környezet-
védelmi bizottság helyett a testület 
létrehozta a településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottságot. 
Ezért szükséges a korábbi egészség-
ügyi és környezetvédelmi bizottság 
által ellátott feladat- és hatáskörök 
átruházásának tisztázása. A népjó-
léti bizottságra átruházott feladat- 
és hatáskörök szabályozásán belül 
a szociális igazgatás, a lakásgazdál-
kodás területe mellett létrejött az 
egészségügyi terület, amely magá-
ban foglalja az ellátandó feladat- és 
hatásköröket.

 
Határozatok
n 6. Kerületi zöldfelület-gazdál-
kodási koncepció aktualizálásával 
kapcsolatosan a testület 2 igen sza-
vazat, 3 ellenszavazat és 11 tartózko-
dás mellett nem fogadta el Gönczöl 
András (Jobbik), a kerületi zöldfelü-
let-gazdálkodási koncepcióhoz be-
adott javaslatait.

17 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett a testület elfogadta a zöld-
felület-gazdálkodási koncepciót, 
és felkérte a polgármestert az el-
fogadott feladatok végrehajtására, 
valamint a zöldfelület-gazdálkodási 
koncepció elfogadása után minden 
év április 30-ig gondoskodjon a 

zöldfelületek fenntartására, fejlesz-
tésére vonatkozó ütemterv elkészí-
téséről a feladatok, határidők és a 
felelősök megjelölésével. 

n 7. Képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad-
ta, hogy a 1396/2010. (XI. 09.) szá-
mú határozatát hatályban tartja, 
és a KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0005 
„Budapest integrált városfejlesz-
tési program – Budapesti kerületi 
központok fejlesztése” elnevezé-
sű pályázat második fordulójában 
„Pestszentimre városközpontok 
megújítása” című pályázat kidol-
gozásához és megvalósításához 
180 millió 100 ezer forint önrészt 
biztosít. Amennyiben a pályázati 
részvétel önkormányzat számára si-
keresen zárul és a támogatást elnye-
ri, az önkormányzat kötelezettséget 
vállal a projekt megvalósítására. 

A testület  16 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a KMOP-
5.2.2/B-09-2f-2010-0005 „Budapest 
integrált városfejlesztési program 
– Budapesti kerületi központok 
fejlesztése” elnevezésű pályázatban 
szereplő végleges akcióterületi ter-
vet és annak mellékleteit. 

A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy a KMOP-5.2.2/B-09-
2f-2010-0005 „Budapest integrált 
városfejlesztési program – Budapes-
ti kerületi központok fejlesztése” 
elnevezésű „Pestszentimre Város-
központ megújítása” című pályázat-
ban vállalt és megvalósult projektek 
működtetését, fenntartását a pályá-
zat pozitív elbírálása után az előírt 
5 évig vállalja, s az ehhez szükséges 
125 millió forintot biztosítja. A tes-
tület felkérte a polgármestert, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, 
hogy a működtetés és a fenntartás 
költségei öt éven keresztül az éves 
költségvetésben szerepeljen. 

16 igen szavazattal egyhangúlag 
a testület hozzájárult ahhoz, hogy 
a KMOP-5.2.2/B-09-2f-2010-0005 
„Budapest integrált városfejlesztési 
program – Budapesti kerületi köz-
pontok fejlesztése” elnevezésű pro-
jekthez kapcsolódó, a Pharmanova 
Zrt.-vel kötendő megállapodást a 
Nemes utca 14. szám alatti, 140695 
hrsz-ú, társasházi közös tulajdon-
ban lévő ingatlan felújításával kap-
csolatosan elfogadja, és egyben 
tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Pharmanova Zrt.-nek a belső felújí-
tási munkák elvégzéséhez. Felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
n 8. 19 igen szavazattal a testület 
egyhangúlag elfogadta a Halomi 
út 113/B szám alatti (145445 hrsz.) 
önkormányzati tulajdonú Bambi 
Bölcsőde épületbővítésével, felújí-
tásával, akadálymentesítésével kap-
csolatos beruházási alapokmányát 
és engedélyokiratát bruttó 123 millió 
270 ezer forint beruházási összeg-
gel. 
n 9. 20 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadta a képviselő-testület a 
Darus Utcai Általános és Magyar–
Német Két Tannyelvű Iskola (Darus 
utca 3.) felújításával kapcsolatos 
beruházási alapokmányát és enge-
délyokiratát bruttó 205 millió forint 
beruházási összeggel. 
n 10. A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag döntést hozott a lejárt 
határidejű képviselő-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról.  
n 11. 17 igen szavazattal  egyhangú-
lag döntött a testület arról, hogy a 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, 
valamint a rajta keresztül pályázó, 
kerületi időseket tömörítő civil kö-
zösségek 2011. évi működési költ-
ségeihez 1 millió forint, a  2011. évi 
programjai megvalósításához 820 
ezer forint egyszeri anyagi támoga-
tást nyújt. 

17 igen szavazattal egyhangúlag 
döntött a testület arról, hogy a Ma-
gyar Vöröskereszt XVIII. kerületi 
Szervezete 2011. évi működéséhez 
1 millió 300 ezer forint egyszeri 
pénzbeli támogatást nyújt.

17 igen szavazattal egyhangú-
lag döntött a testület arról, hogy 
a Nagycsaládosok Szent Lőrinc 
Egyesület 2011. évi működéséhez 
480 ezer forint, a 2011. évi kézmű-
ves szakkörhöz 50 ezer forint, a 
gyermeknapi programhoz 50 ezer 
forint,  a karácsonyi programhoz 
50 ezer forint egyszeri pénzbeli tá-
mogatást nyújt. A testület nem járul 
hozzá a számítástechnikai tanfo-
lyam és az ismeretterjesztő előadás 
költségeihez.

17 igen szavazattal  egyhangú-
lag döntött a testület arról, hogy a 
Pestszentimrei Nagycsaládos Egye-
sület 2011. évi működéséhez 150 ezer 
forint, 2011. évi parlagfű-gyűjtési 
program szervezéséhez 50 ezer fo-
rint,  kézműves programhoz 50 ezer 
forint egyszeri anyagi támogatást 

nyújt. A testület nem járul hozzá 
a kapcsolattartás, kommunikáció 
program költségeihez.
n 12. A képviselő-testület döntött 
a civil és egyházi céltartalékból ki-
írandó pályázatokról. 

19 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a testület a civil céltar-
talékból kiírandó pályázatok felhí-
vásának szövegével.

19 igen szavazattal egyhangúlag  
egyetértett a testület az egyházi 
céltartalékból kiírandó pályázatok 
felhívás szövegével. 
n 13. 20 igen szavazattal egyhangú-
lag egyetértett a képviselő-testület 
a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alap-
ján kiírt, az „Iskolai és utánpót-
lássport infrastruktúra-fejlesztése, 
felújítása” című pályázaton való ön-
kormányzati részvétellel. Felkérte 
polgármestert, hogy a pályázat be-
nyújtásához tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

20 igen szavazattal egyhangúlag 
döntést hozott a testület arról, hogy 
a 902/2004. (IX.23.) sz. Kt. határo-
zatával elfogadott Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzatának 
Középtávú Sportfejlesztési Koncep-
ció” hatályát 2011. év december 31. 
napjáig meghosszabbítja.

20 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a testület azzal, hogy a  
7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján 
kiírt, az „Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztése, felújítá-
sa” című pályázat támogatásából 
megvalósuló beruházást, a beru-
házás megvalósításától számított 
5 évig eredeti rendeltetésének meg-
felelően hasznosítja, a feladatellátási 
helyet nem szünteti meg és nem 
adja át az intézmény fenntartói jo-
gát nem állami fenntartó részére.

20 igen szavazattal egyhangú-
lag  döntött a testület arról, hogy 
a 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján 
kiírt, az Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztése, felújítá-
sa” című pályázathoz az önerő ma-
ximum bruttó 5 millió forintot, az 
1. számú Etalonsport Általános és 
Sportiskola költségvetésében bizto-
sítja.
n 14. 20 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogadta a képviselő-testület 
a zaj- és környezetvédelmi munka-
csoport céljait és működési szem-
pontjait.

20 igen szavazattal egyhangúlag 
döntött  a testület arról, hogy a zaj- 
és környezetvédelmi munkacsoport 
vezetőjének Dömötör István telepü-
lésfejlesztési és fenntartható fejlődé-
si bizottság elnökét 2011. március 31. 
napjától 2014. december 31. napjáig 
megválasztja. 

20 igen szavazattal egyhangúlag 
döntött a képviselő-testület arról, 
hogy a  zaj- és környezetvédelmi 
munkacsoport  tagjaivá 2014. de-
cember 31. napjáig  Ertl Pált,  Pintér 
Ferencet,  Prém Krisztinát,  Kovács 
Lászlót, Domokos Ádámot,  dr. Ko-
saras Csabánét választja meg. 

20 igen szavazattal egyhangúlag 
a testület felkérte Dömötör István 
településfejlesztési és fenntartható 
fejlődési bizottság elnökét, a zaj- és 
környezetvédelmi munkacsoport 
vezetőjét, hogy készítse el a munka-
csoport ügyrendjét és gondoskodjék 
annak elfogadásáról. 
n 15. A képviselő-testület 14 igen 
szavazat és 5 tartózkodás mellett 
létrehozta az Almáskert terület 
rendezésével foglalkozó munkacso-
portot.

14 igen szavazat és 5 tartózkodás 
mellett a testület felkérte dr. Kapás 
Zsanettet a munkacsoport felállítá-
sára, vezetésére, működési elveinek 
kidolgozására, valamint arra, hogy 
a következő ülésére tegyen javasla-
tot a munkacsoport tagjaira.
n 16. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag jóváhagyta 
a Csodálatos Gyermekvilág – Peda-
gógusok a XVIII. kerület Gyerme-
keiért Alapítvánnyal kötött közok-
tatási megállapodás módosítását.
n 17.  15 igen szavazat és 5 tartózko-
dás mellett a testület úgy döntött, 
hogy 2011. április 1-jétől az önkor-
mányzat 100 százalékos tulajdoná-
ban álló Vagyon18 Nonprofit Zrt.-t  
bízza meg a közfoglalkoztatási 
programban érintett álláskeresők 
foglalkoztatásával.

15 igen szavazat és 5 tartózko-
dás mellett felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a közfoglalkoztatási 
programban érintett álláskeresők 
foglalkoztatása érdekében kösse 
meg  a Vagyon18 Nonprofit Zrt.-vel 
a közfoglalkoztatási szerződést. 
n 18. 15 igen szavazat és 5 tartózko-
dás mellett  úgy döntött a testület, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata megvásárol a 
PLERSPORT Pestszentlőrinc-
Elektromos-Rév Kft. tagjai tulaj-
donrészéből 26 százalékot névér-

téken, amelynek bruttó összege 
780 ezer forint, forrása a 2011. évi 
költségvetés általános tartalékkeret 
sora, egyben felkérte a polgármes-
tert, tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket és írja alá a kapcsolódó 
dokumentumokat.
n 19. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag egyetértett 
azzal, hogy az önkormányzat 1908 
Szentlőrinci Atlétikai Club Öregfiúk 
Közhasznú Sportegyesülettel négy 
éves időtartamra támogatási szer-
ződést kössön. 
n 20. A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag egyetértett azzal, hogy 
az önkormányzat a  Pestszentimrei 
Birkózó Sportegyesülettel négyéves 
időtartamra támogatási szerződést 
kössön.  
n 21.  19 igen szavazat és 1 tartózko-
dás mellett a testület úgy döntött, 
hogy elfogadja az önkormányzat és 
a Projekt18. Kft. között haszonbér-
leti szerződés módosítását.

19 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett a testület határozatot  ho-
zott arról, hogy a Projekt18 Kft.-vel 
kötött haszonbérleti szerződésben 
meghatározott haszonbérleti díj ösz-
szege 2011. május 1-jétől 147  millió 
forint, melyből a 2011. évre vonat-
kozó haszonbérleti díj 143 millió 
106 ezer forint. Felhatalmazta a pol-
gármestert, tegye meg a szerződés 
módosításához szükséges intézke-
déseket,  illetőleg a haszonbérleti 
szerződés módosítását írja alá.
n 22. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag hozzájá-
rult az önkormányzat (eladó) és 
a Capital Home Invest Kft. (vevő) 
között létrejött, a Halomi úti volt 
szovjet laktanya területén, a Tarkő 
utca–Kétújfalu utca–Királyhágó ut-
ca–Máltai Szeretetszolgálat területe 
között található 50 db telekre vonat-
kozó adásvételi szerződésben a jár-
dahálózat-fejlesztési kötelezettségek 
megvalósítására meghatározott fel-
tételek módosításához, valamint az 
eladó önkormányzat javára kikötött 
és ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett visszavásárlási jog törléséhez, 
amennyiben: a Capital Home Invest 
Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy 
a teljes járdahálózatot műszakilag 
indokolt mértékben folyamatosan, 
de legkésőbb 4 éven belül kiépíti. 
A teljes járdahálózat építési költsé-
geire 50 millió forint erejéig, 4 évre 
szólóan bankgaranciát biztosít. 
A testület felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert a megállapodás elő-
készítésére és aláírására.
n 23. 16 igen szavazat és 5 ellensza-
vazat mellett tulajdonosi jogköré-
ben döntött a testület  a Vagyon18 
Nonprofit Zrt. és a Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. egyesüléséről. 
Az egyesülés módja beolvadás, 
mely során a Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. beolvad a Vagyon18 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzatának Vagyonkezelő 
Nonprofit Zrt.-jébe.

16 igen szavazat és 5 ellensza-
vazat mellett az önkormányzat 
100 százalékos tulajdonában álló 
Vagyon18 Nonprofit Zrt. alapítói 
jogkörében eljárva úgy döntött a 
testület, hogy a jogutód társaság 
társasági formája a beolvadást köve-
tően nonprofit zártkörűen működő 
részvénytársaság.

16 igen szavazat és 5 ellensza-
vazat mellett a testület megbízta a 
Turcsányi Adótanácsadó, Könyvelő, 
Könyvvizsgáló Betéti Társaságot az 
egyesüléshez kapcsolódó minden 
független könyvvizsgálói teendő 
ellátásával.

16 igen szavazat és 5 ellenszava-
zat mellett a a képviselő-testület az 
önkormányzat 100 százalékos tulaj-
donában álló Vagyon18 Nonprofit 
Zrt. alapítói jogkörében eljárva 
megbízta a társaság vezető tiszt-
ségviselőit, hogy a Városüzemeltető 
Nonprofit Kft. vezető tisztségviselő-
ivel együttműködve a vagyonmér-
leg-tervezeteket, valamint az azokat 
alátámasztó vagyonleltár-tervezete-
ket, az egyesülésre vonatkozó dön-
tések meghozatalához szükséges 
– a jogszabály által meghatározott 
– egyéb okiratokat, és az egyesü-
lési szerződés tervezetét a képvise-
lő-testület 2011. május havi ülésére 
készítsék elő. 
n 24. Zárt ülésen döntött a képvise-
lő-testület az Egészségügyi Szolgál-
tató Nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. ügyvezetői munkakörrel 
kapcsolatosan.
n 25. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag ülnökké 
megválasztotta a XVIII–XIX. kerü-
leti Bíróságon: dr. Rosenberczki Má-
riát, Tarjáni Varga Katalint, Gonda 
Andrást, Sziki József Benjamint, 
Képes Ferencnét, Dobozi Gábornét, 
Betye Lászlót, Polyák Györgynét, 
Policsányi Gyulánét, Szórádi Lívi-

át, Baracskay Máriát, Lombárné 
Bencsik Évát (pedagógus ülnök), 
Somogyi Adolfnét (pedagógus ül-
nök), Sziklai Katalint (pedagógus 
ülnök), Béresné Szepesi Gabriella 
Máriát (pedagógus ülnök), dr. Lász-
ló Szabolcs Tamásnét (pedagógus 
ülnök). 
n 26.  Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület Pestszentlőrinc-Pest-
szent imre Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány alapító 
okiratának módosításáról. 
n 27. Zárt ülésen döntött a képvise-
lő-testület a „Közoktatásért Közala-
pítvány alapító okiratának módosí-
tásáról. 
n 28. Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület a „Közművelődési és 
Sport Közalapítvány” alapító okira-
tának módosításáról. 
n 29. Zárt ülésen döntött a kép-
viselő-testület a „Javaslat a felleb-
bezéssel megtámadott 25/53-1 2011. 
ügyiratszámú állattartási panasz 
elbírálása ügyében”.
n 30. Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület részletfizetési kérelem-
ről.
n 31. Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület a fellebbezéssel meg-
támadott I. fokú szociális és gyer-
mekvédelmi segélyhatározatok 
elbírálásáról.
n 32. Zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület a helyi támogatás és a 
fiatal házasok vissza nem térítendő 
támogatásának elbírálásáról. 
n 33. 18 igen szavazat és 2 tartózko-
dás mellett döntést hozott a testület 
a Bókay Kert Szabadidő és Közmű-
velődési Közhasznú Nonpofit Kft. 
módosított javadalmazási szabály-
zatáról.  A testület felhatalmazta 
a polgármestert a módosított ja-
vadalmazási szabályzat aláírására, 
valamint tegye meg a cégbírósági 
letétbe helyezéshez szükséges intéz-
kedéseket.
n 34.  Képviselő-testület tulajdo-
nosi döntéseket hozott a Vagyon18 
Nonprofit Zrt. alapító okiratának, 
javadalmazási szabályzatának mó-
dosításáról, a könyvvizsgáló vala-
mint a Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. és az M18 Műszaki Üzemelete-
tő és Karbantartó könyvvizsgálójá-
nak megválasztásáról.

13 igen szavazat, 6 ellenszavazat 
és 1 tartózkodás mellett alapítói 
jogkörében úgy döntött a testület, 
hogy a Vagyon18 Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzat Va-
gyonkezelő  Nonprofit Zrt. alapítói 
okiratának módosítását 2011. április 
1-jei hatállyal elfogadta.  A társa-
ság új telephelyei: Pestszentimrei 
Sportkastély, Kastélydombi Uszoda, 
Bókay Kert Központ, Tanfolyam-
szervező Iroda – TASZI I–II., Ifjú-
sági Információs és Tanácsadó Iro-
da, Rózsa Művelődési Ház, Bókay 
Uszoda, Gerely utcai Sporttelep, 
Lőrinci Sportcsarnok, Tenisz Cent-
rum, Vilmos Endre Sportcentrum, 
Ifjúsági Tábor (Balatonakali), Üdü-
lőház (Délegyháza). 

A társaság új közhasznú 
nonprofit tevékenységei: munka-
közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, 
egyéb emberierőforrás-ellátás, gaz-
dálkodás.

A képviselő-testület 13 igen sza-
vazat, 6 ellenszavazat és 1 tartóz-
kodás mellett alapítói jogkörében 
úgy döntött, hogy a Vagyon18 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzat Vagyonkezelő Non pro-
fit Zrt. javadalmazási szabályzatának 
módosítását, és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt java-
dalmazási szabályzatot elfogadja. 

13 igen szavazat, 6 ellenszava-
zat és 1 tartózkodás mellett ala-
pítói jogkörében eljárva a testü-
let úgy döntött, hogy Vagyon18 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzat Vagyonkezelő  Non-
pro fit Zrt. könyvvizsgálójának, a 
McKelly Tanácsadó és Szolgáltató 
Kft. megbízatását 2011. január 1. 
napjától 2011. március 31. napjáig 
terjedő időtartamra meghosszab-
bítja. A könyvvizsgáló 2011. évben 
végzett tevékenységéért 450 ezer 
forint+áfa díjazásra jogosult. 

 A képviselő-testület  13 igen sza-
vazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózko-
dás mellett  alapítói jogkörében el-
járva úgy döntött, hogy a Vagyon18 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzat Vagyonkezelő Non-
pro fit Zrt. könyvvizsgálójává a TM 
Audit Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t 
választja. A megbízás 2011. április 
1. napjától 2012. május 31. napjáig 
terjedő időtartamra szól, díjazá-
sa 3 millió 500 ezer forint + áfa.  
A testület felhatalmazta a polgár-
mestert a Vagyon18 Pestszentlő-
rinc-Pestszentimre önkormányzat 
Va gyon ke zelő Nonprofit Zrt. válto-
zással egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratának aláírására, és fel-

kérte, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a változás cégbírósá-
gi bejegyzéshez.

A képviselő-testület 13 igen sza-
vazat, 6 ellenszavazat és 1 tartóz-
kodás mellett alapítói jogkörében 
eljárva úgy döntött, hogy a  Város-
üzemeltető Nonprofit Kft.   könyv-
vizsgálóját a JO-GA Gazdasági és 
Tanácsadó Szolgáltató Kft.-t könyv-
vizsgálói megbízatásából 2011. már-
cius 31- hatállyal visszahívja.

13 igen szavazat, 6 ellenszavazat 
és 1 tartózkodás mellett alapítói jog-
körében eljárva úgy döntött testület, 
hogy a  Városüzemeltető Nonprofit 
Kft.  könyvvizsgálójává 2011. április 
1. napjától 2012. május 31-ig terjedő 
időtartamra a TM Audit Pénzügyi 
Tanácsadó Kft.-t választja, díjazása 
300 ezer forint. A testület felhatal-
mazta a polgármestert a Városüze-
meltető Nonprofit Kft. változással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának aláírására és felkérte, 
hogy a változás cégbírósági bejegy-
zéshez tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 

A képviselő-testület 13 igen sza-
vazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózko-
dás mellett alapítói jogkörében el-
járva úgy döntött, hogy 2011. április 
1. napjától 2012. május 31-ig terjedő 
időtartamra az M18 Műszaki Üze-
meltető és Karbantartó Kft. könyv-
vizsgálójává választja a TM Audit 
Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t, díjazása 
200 ezer forint+ áfa. A testület fel-
hatalmazta a polgármestert az M18 
Műszaki Üzemeltető és Karbantartó 
Kft. változással egységes szerkezet-
be foglalt alapító okiratának alá-
írására és felkérte, hogy a változás 
cégbírósági bejegyzéshez tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.
n 35. 20 igen szavazattal egyhangú-
lag úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy együttműködési megállapo-
dást köt a Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvánnyal. A testület 
felhatalmazta a polgármestert a 
megállapodás aláírására, és felkér-
te, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítvánnyal kötendő együtt-
működési megállapodásban foglal-
tak alapján bízza meg a Vagyon18 
Zrt.-t az ügyfélkapcsolattartás ko-
ordinálására, és tegye meg az ehhez 
szükséges intézkedéseket.
n 36. 18 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadta a testület a polgármes-
teri hivatal szervezeti felépítésében 
2011. április 1. napjától az alábbi 
módosításokat: pénzügyi és költ-
ségvetési iroda neve gazdálkodási 
és költségvetési irodára módosul, és 
a szervezeti egységnél megszűnik 
az intézménygazdálkodási munka-
csoport, helyette intézménygazdál-
kodási referens szerepel. Ehhez az 
irodához kerülnek át a pályázati re-
ferensek, valamint a korábbi gond-
noksági munkacsoport, aminek 
elnevezése létesítménygazdálkodási 
munkacsoportra módosul. 

A humánszolgáltatási iroda kibő-
vül a normatív gazdálkodási refe-
rensekkel.  A közigazgatási és ható-
sági irodánál az általános igazgatási 
munkacsoportot és a szabálysértési 
munkacsoportot összevonják, ál-
talános igazgatási és szabálysértési 
munkacsoport néven. 

A polgármesteri és jegyzői ka-
binetnél a belső ellenőrzési mun-
kacsoportot önállóan tüntetik fel 
a szervezeti ábrában – közvetlen 
jegyzői irányítással, valamint a re-
ferenseket (pestszentimrei referens, 
sajtó- és testvérvárosi referens, ci-
vil- és egyházügyi referens, esély-
egyenlőségi és szervezési referens, 
jogi koordinációs referensek) felso-
rolják.

A pályázati és közbeszerzési 
munkacsoporttól a pályázatokkal 
kapcsolatos feladatok átkerülnek a 
gazdálkodási és költségvetési irodá-
hoz – a pályázati referensek, így a 
továbbiakban a közbeszerzési refe-
rens marad a polgármesteri és jegy-
zői kabinetnél. 

A vagyongazdálkodási és mű-
szaki irodától a gondnoksági mun-
kacsoport létesítménygazdálkodási 
munkacsoportként a gazdálkodási 
és költségvetési irodához kerül. 

A szociális lakás munkacsoport 
a humánszolgáltatási irodától lakás-
gazdálkodási munkacsoport néven 
átkerül a vagyongazdálkodási és 
műszaki irodához.

A vagyon- és nem szociális lakás 
munkacsoport neve vagyongazdál-
kodási munkacsoportra módosul.

elfogadták a zöldfelület-gazdálkodási koncepciót
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7KözéletTöbben foglalkoznak a lakásügyekkel a polgármesteri hivatalban 

Fehér Gábor (MSZP) lakásügyek-
ben interpellációt nyújtott be Cso-
mó Tamás alpolgármesterhez az 
önkormányzati bérlakások felhasz-
nálásáról. Helyes-e, hogy a megüre-
sedett bérlakásokat nem adta bérbe 
az önkormányzat?  Hogyan kívánja 
hasznosítani a megüresedett bérla-
kásokat? 

Csomó Tamás alpolgármester 
elmondta, hogy a lakásügyekkel 
foglalkozó hivatali munkatársak 
száma nem csökkent az elmúlt idő-
szakban, sőt a testületi döntést kö-
vetően két fővel növekedik a létszá-
muk. Kevés olyan önkormányzati 
lakás van, ami lakhatásra alkalmas, 
és bérbe lehet adni. A „lelépők” 
zöme olyan állapotban adja át a 
lakását, ami másnak beköltözhetet-
len. A megoldásra többféle elkép-
zelése van a vezetésnek, s ha már 
koncepciószerűen megjelenhet, is-
mertetni fogják. 

Fehér Gábor viszontválaszában 
hangsúlyozta; nem ért egyet azzal, 
hogy a megüresedő lakásokat üre-
sen tartják, növelve ezzel az önkor-
mányzat  ráfordításait és költségeit.  
A jelenlegi szabályozási rendszer 
lehetővé teszi, hogy a krízishely-
zetben lévő többgyerekes rászoruló 
családokon segítsen ez az önkor-
mányzat. 

12 igen szavazat, 4 ellenszavazat 
és 2 tartózkodás mellett a képvise-
lő-testület egyetértett Csomó Ta-
más alpolgármester válaszával. 

Kőrös Péter (MSZP) az interpel-
lációk megjelentetésével kapcsolat-
ban interpellált Ughy Attila polgár-
mesterhez. 

Megdöbbenve tapasztalta, hogy 
a Városkép újság ismételten elmu-
lasztotta közölni az interpelláció-
kat, valamint az arra adott válaszo-
kat, és ezzel ismételten rendeletet 
sértett. Ki a felelős a munkaszer-
vezésért? Van-e politikai indíttatása 
annak, hogy a legnagyobb ellenzéki 
párt által szervezett programok ki-
maradnak az önkormányzat hiva-
talos lapjából?

Ughy Attila elmondta, hogy a 
kérdés első része, amely arra vo-
natkozik, hogy miért nem jelennek 
meg az interpellációk és a válaszok 
a Városképben, már nem aktuális, 
mert azok tételesen szerepelnek 
az újságban. Az utolsó kérdésére 
reagálva elmondta; nem gondolja, 
hogy a program kimaradásában 
politikai szándék lenne, hiszen bár-
melyik kerületi politikai erő szá-
mára biztosítva van a tér és lehető-
ség a rendezvényeik promóciójának 
megjelentetéséhez. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
önkormányzatának képviselő-tes-
tülete   15 igen szavazat és 5 ellen-
szavazat mellett egyetértett Ughy 
Attila polgármester válaszával. 

Kőrös Péter (MSZP) az Ipar-
űzési adó központosításával kap-
csolatosan interpellált Ughy Attila 
polgármesterhez. Megjelent a hír, 
hogy az állam az önkormányzat-
ok által beszedett iparűzési adó 
központosítását tervezi, s ennek 
elvonásával párhuzamosan új adók 
kivetésére ad lehetőséget a telepü-
lési önkormányzatoknak. Készít-
tetett-e az önkormányzat terveket 
ezzel kapcsolatban?  Amennyiben 
erre az új szabályozás lehetőséget 
ad, tervezi-e, hogy új adókat vezet 
be a kerületben? Lehetséges-e rövid 
távon, a jelenlegi feladatrendszert 
és adószedési gyakorlatot ilyen 
gyökeresen érint döntést helyben 
végrehajtani? 

Ughy Attila polgármester el-
mondta, hogy a 2011. évi költség-
vetésben az iparűzési adóból szár-
mazó forrásmegosztás alapján a 
kerületnek átadott tervezett összeg 

6,76 milliárd forint. Ez a hitelfelvé-
tel nélküli bevételi összeg közel 40 
százalékát jelenti. Ebből látható, 
hogy az önkormányzati feladatok 
ellátásában a megosztott iparűzé-
si adó meghatározott szerepet tölt 
be. Amennyiben átalakul az ön-
kormányzati bevételek struktúrája, 
vagyis az éves költségvetési törvény 
más forrásokat rendel a feladatok 
ellátásához, akkor a következő évek 
költségvetését majd annak alapján 
kell megtervezni. Ha megszűnnek 
önkormányzati feladatok, akkor ér-
telemszerűen az ellátásához szüksé-
ges állami támogatás is fölöslegessé 
válik. Az önkormányzat a költség-
vetésbe építmény- és telekadóból 
2,165 milliárd forintot tervezett be, 
ami az előző bevételi összeg 13 szá-
zaléka. Tehát mindezek a bevételi 
források nélkülözhetetlen összegei 
a működésének. Az adó teljes körű 
megfizetését a hatósági munka ha-
tékonyságával kell biztosítani. Az 
önkormányzat a közeljövőben nem 
tervezi a helyi adók területén továb-
bi adónem bevezetését.  

20 igen szavazattal egyhangúlag 

a testület egyetértett Ughy Attila 
polgármester, Kőrös Péter képvise-
lő „Iparűzési adó központosítása” 
című interpellációjára adott vála-
szával. 

Kőrös Péter a „Szociális Fog-
lalkoztató” elbocsátásaival kap-
csolatban dr. Lévai István Zoltán 
alpolgármesterhez fordult interpel-
lációval.  

A Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. Szociális foglalkoztató részle-
géből az elmúlt hetekben fél tucat 
szociális alapon foglalkoztatott 
munkavállalót bocsátottak el. Mi-
lyen alapon, milyen hivatkozási 
alappal bocsátották el a munkavál-
lalókat? 

Dr. Lévai István Zoltán alpol-
gármester elmondta: a szociális 
foglalkoztató részlegnél „szociális 
alapon foglalkoztatott munkavál-
lalók” kifejezéssel az a gond, hogy 
a kerületben sokan élnek rossz 
anyagi körülmények között.  A ko-
rábbi kiválasztási kritériumok nem 
ismertek, problémát okoz annak el-
döntése, ki kerülhetett alkalmazás-
ba, és ki nem. Ennél mérhetőbb az, 

hogy ki az, aki csökkent munkaké-
pességű. Március 22-én 6 fő nem 
csökkent munkaképességű mun-
kavállalónak szűnt meg a munka-
szerződése. Közülük ketten kérték, 
hogy a kertészeti részleg megüre-
sedett helyén 8 órás munkaidőben 
dolgozhassanak. Ezt engedélyezve 
rendes felmondásukat visszavon-
ták, április 1-jétől a kertészeti rész-
legben dolgoznak.

14 igen szavazat, 5 ellenszavazat 
és 1 tartózkodás mellett a testület 
egyetértett dr. Lévai István Zoltán 
alpolgármester válaszával. 

Ternyák András (MSZP), a La-
katos lakótelepen a nehézgépjár-
művekkel okozott kárral kapcso-
latban interpellált dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármesterhez. Valóban 
a Városüzemeltető tevékenysége 
okozta a károkat? Mennyibe kerül 
ez az adófizetőknek? Ki a felelős az 
okozott károkért? 

Dr. Lévai István Zoltán elmond-
ta, hogy a 2010. év végi „őszi lomb-
gyűjtés alkalmával emberi és gépi 
erővel a Lakatos lakótelep egy 
pontjára csoportosított lombot, le-
velet a Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. tehergépkocsival szállította el. 
A tehergépkocsi vezetője rosszul 
mérte fel a talaj szilárdságát és 
behajtott a területre. A súly alatt 
a pázsit mintegy 20 négyzetmé-
teren megrongálódott. A társaság 
munkatársai jelentették az ügyet, 
de nem volt indokolt a felelősségre 
vonás. A tél elmúltával a területet 
rendbe hozták. A társaság kiemel-
ten fontosnak tartja, hogy a kerü-
let zöldfelületét a lakosság megelé-
gedésére kezelje, ezért 1200 forint 
bruttó értékben vásárolt fűmagot 
az esztétikai probléma javítására. 

A képviselő-testület 13 igen sza-
vazat, 6 ellenszavazat és 1 tartóz-
kodás mellett elfogadta dr. Lévai 
István Zoltán alpolgármester vála-
szát. 

Petrovai László (LMP) bejelentet-
te, hogy a „Föld Napja” alkalomból 
a Halomi erdőben erdőtakarítást 
szervez az LMP, és szeretnék kér-
ni a testület tagjait, hogy vegyenek 
részt benne. 

Dr. Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a nemzeti együttműködés 
nevében meghívta Petrovai László 
önkormányzati képviselőt és az 
LMP aktivistáit április 16-án, reg-
gel 9 órakor a kerületi takarításra, 
amelyben szerepel a Péterhalmi 
erdő is. Azért választották ezt az 
időpontot, mert ez még húsvét 
előtt volt, és a problémával foglal-
kozni kell. 

Kevés az önkormányzatnak leadott, 
használatra alkalmas bérlakás 
A március 31-i testületi ülésen A nApirendi pontok megtárgyAlásA után Az interpellációk következtek

Így ritkán látni a 
rendőröket. A kö-
zépiskolásoknak 
rendezett road 
show pestszent-
lőrinci állomásán 
nem csak a 
hivatásukról be-
széltek, nem csak 
a tudásukat mu-
tatták meg: olykor 
együtt buliztak a 
közönséggel.

Nem lehet eleget 
foglalkozni a 
bűnmegelőzéssel. 
A kamaszokra annyi 
veszély, kihívás 
les, amennyivel 
ma már nem lehet 
felkészülés nélkül 
szembenézni. 
A BRFK Bűnmeg-
előzési Osztálya 
egy pályázatnak 
köszönhetően road 
show-t szervezett a 
középiskolások szá-
mára, amely során 
interaktív előadá-
sokban mutatják be 
a munkájuk közben 
tapasztalt legjel-
lemzőbb helyze-
teket.

– Nagyon fon-
tosnak tartjuk a 
bűnmegelőzést, 
ezért köszöntjük 
örömmel a road 
show-n hozzánk 
érkező rendőröket – 
mondta Lévai István 
Zoltán április 16-án 
a Lőrinci Sportcsar-
nokban a rendez-
vény megnyitóján.

Az érdeklődő 
iskolások, akik 
ellátogattak a 
szombat délelőtti 
programra, eleinte 
inkább érezhették 
magukat egy zenés 
fesztiválon, mint 
szakmai előadáson: 
az Ezüst Patak 
együttes zenéje 
oldotta a hangula-
tot, ezt követték a 
szituációs gyakor-
latok, esetbemu-
tatók, felvonulások 
és elemzések, 
amelyekbe sokszor 
a közönség is 
bekapcsolódott.

A bemutatón 
a Zrínyi Miklós 
Gimnázium néhány 
diákja segített 
modellezni néhány 
helyzetet a tiné-
dzserek életéből, a 
Rendőrtiszti Főis-
kola tonfacsoportja 
pedig szakmai 
bemutatót tartott. 
Érthetően nagy si-
kert arattak a BRFK 
Bűnügyi Technikai 
Osztály Bűnügyi Ku-
tyavezetői Alosztály 
munkatársai, vagyis 
a kutyás rendőrök, 
akik elsősorban 
drogmegelőzési 
módszerekbe avat-
tak be.

Ê K.Gy.
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Róth FeRenc    

márciusban a Havannán tartott la-
kossági fórumot a közbiztonság-
ról az önkormányzat, április elején 
pedig a pestszentimrei közösségi 
Házban. száznál is többen voltak, 
hogy „kipanaszkodják magukat” s, 
felhívják a figyelmet a szükséges 
változtatásokra, amelyeken többek 
között a rend őrei tudnak segíteni.

 
Elsőként Lévai István Zoltán alpolgármester 
mondta el, hogy nem rózsás az önkormányzat 
helyzete (kevés a pénz), de a közbiztonságra jut 
elegendő, ezt biztosítja a kerület vezetése a rend-
őrségnek. Ennek a jegyében az önkormányzat 
négy rendőr fizetésének a biztosításával segített, 
és két új gépkocsi is szolgálatba állt, hogy min-
den helyszínen, s minél előbb ott legyenek az 
egyenruhások.

Jól fizető  autósok
Kékesi  András, a tavaly júliusban kinevezett 
rendőrkapitány arról beszélt, hogy alapvető cél-
jának tartja a nyitott, emberközeli és -léptékű 
rendőrséget a kerületben. Ezért sok mindent 
tettek az elmúlt hónapokban – statisztikákkal 
bizonyíthatóan történt is előrelépés –, aminek az 
eredményei már kézzelfoghatóak. Ezek között 
említette meg, hogy Imrén csökkent a betöré-
sek, az autófeltörések, a trükkös lopások száma 
– köszönhetően a nagyobb utcai jelenlétnek is. 

Márciusban bűncselekmény miatt 60 elfogás 
történt, ami alapján elmondható, hogy aktív volt 
a szolgálat. „Jól fizettek” a szabálytalankodó 
gépkocsivezetők, másfél milliót kellett befizetni-
ük. A végszó mégsem volt biztató, mert Kékesi 
elmondta, hogy rossz a közlekedésbiztonság a 

kerületben is, így aztán többször tartanak akció-
kat, amelyektől a  közlekedési morál javulását 
várják.

elfoglalt parkolók
A hozzászólások során kritikaként vetődött fel, 
hogy a parkolókban elfoglalják a mozgássérültek 
számára fenntartott helyeket. 

Szóba került a Nagykőrösi út–Eke utca talál-
kozásánál lévő vasúti átjáró. Az ígéret szerint ez 
a gond rövidesen megoldódik. Közlekedési lám-
pa lesz itt, már csak a végső engedélyre vár a 
MÁV. Többen megemlítették, hogy a Méta utcát 
autó- és motorversenyekre használják, egyúttal 
kevésnek tartva az itteni rendőri jelenlétet.

Felemlegették a polgárőrség fontosságát is, 
mivel az ő jelenlétük visszatartó erő lehet.

felleg utcai 
pónifogat
Többen megemlítették, hogy Pestszentimre „sze-
métbányája” a Szélső utca, s többen panaszolták 
el, hogy a Felleg utcai lakók közül néhányan – 
főleg fiatalok – pónikocsikázásra használják az 
utat... Gondot jelent az állandó hangoskodás, a 
kiabálás, petárdázás s a káromkodás is. Ennek 
kapcsán hangzott el, hogy a kisebbségi önkor-
mányzatoknak fontos szerepet kellene betölteni 
e gondok orvoslásában, ám ennek nem mindig 
tesznek eleget.

A fórumon kirajzolódott az a kép, amely or-
szágos tenderként is jelentkezik: a bűncselekmé-
nyek száma csökkenő tendenciát mutat, a közle-
kedésbiztonság és a közlekedési morál azonban 
egyre mélyebbre süllyed.

A szocialista Fehér Gábor a bérlakások kihasználtságát kifogásolta

A lakossági fórumon a körzeti megbízottakkal is találkozhattak a lakók

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a körzeti  
megbízottak és  
a telefonszámaik:

1. KAnyó Zoltán  
és BÍRó GyulA. 
Közös telefonszámuk: 
06-20-852-26-01.

2. nAGy István  
és csóRI lásZló. 
T.: 06-20-852-26-02.

3. husZáR BARnABás  
és vecseI Zsolt. 
T.: 06-20-852-26-03.

4. RáKócZI RóBeRt  
és sZAsZáK KRIsZtIán. 
T.: 06-20-852-26-04.

5. MIGlécZ PAtRIK  
és Mátyás FeRenc. 
T.: 06-20-852-26-05.

6. csoMA István  
és heIncZ GéZA. 
T.: 06-20-852-26-06.

7. tóth BálInt  
és KuRucZ tAMás. 
T.: 06-20-852-26-07.

8. váGó Zoltán  
és éles János. 
T.: 06-20-852-26-08.

Országos gond a közlekedésbiztonság
A lakossági fórumon elhangzott panaszok ellenére is javult Pestszentimre közbiztonsága   
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PÒDO = HÍD címmel áp-
rilis 14-én, immár 8. al-
kalommal szervezett 
Ro ma–Magyar Diák Kul-
turális Fesztivált a kerü-
leti „Cigány és hátrányos 
helyzetű gyermekek ne-
velését-oktatását segítő 
pedagógusok munkakö-
zössége” a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 

A fesztivál nyitó programját, 
a képzőművészeti kiállítást 
már korábban, április 5-én  
megrendezték a Lőrinci Nagy-
könyvtárban.

Az április 14-i rajzverseny és 
képzőművészeti kiállítás témá-
ja cigány népmesék ábrázolása, 
ami jó alkalom volt arra, hogy 
az osztályközösségekben felol-
vasott mesék közelebb hozzák 
a gyermeket egymáshoz, meg-
ismerték a roma kultúra egy 
szeletét. A fesztivál nevét és 
szellemiségét a kezdeményező 
kerecsendi Magyary Károly 
Általános Iskola és Zeneisko-
la beleegyezésével vették át. A 
PÒDO cigány nyelvben hidat 
jelent, a két kultúra közötti 
kapcsolatot. A PÒDO = HÍD, 
amely átível és összeköti a 
magyar és roma kultúrát egy-
mással, de nem olvasztja össze. 
A rendezvény segíti a másság 
tiszteletét, megbecsülését, mi-
közben erősíti a cigány gyere-

kek identitását és egymás ér-
tékeinek felfedezése közelebb 
hozza őket egymáshoz. Lőke 
Józsefné, a munkaközösség 
vezetője évek óta nagy lelkese-
déssel, fáradhatatlanul szerve-
zi kis csapatával a „hídépítést”. 
Kucsák László alpolgármes-
ter nyitotta meg a kulturális 
fesztivált, majd felcsendült 
a roma himnusz, a Kaly Jág 
Szakiskola és Szakközépiskola 
előadásában. Nagy Gyuláné, 
kisebbségi referens, a rendez-
vény háziasszonya köszöntötte 
a résztvevőket, „bemelegítés-
ként” a Zenevár Óvoda apró-
ságai műsorral kedveskedtek a 
közönségnek.

A vers- és prózamondók 
cigány költők verseit, népme-
séket, mondákat adtak elő, a 
tánc és ének-zene kategóriában 
fellépőktől cigány népzenét és 
táncokat láthattunk. A kerü-
leti diákok mellett Kispest és 
Endrefalva (Kastélydombi is-
kola testvériskolája) iskolásai 
is bemutatkoztak. A progra-
mon részt Csomó Tamás al-
polgármester, Lakatos László, 
a XVIII. kerületi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat el-
nöke, a rendezvény védnöke. 
A rajzverseny és a kulturális 
fesztivál díjazottjainak névso-
ra megtekinthető a www.bp18.
hu portálon. 

Ê Fülep Erzsébe

Hídépítés 
a kerületben

Kucsák László alpolgármester adta át a díjakat

A locsolóbálon megelevenedtek a hagyományok

Sütő-NAgy ZSoLt  

�
A Kárpátia 
együttes első 
alkalommal 

lépett fel április 15-
én a Pestszentimrei 
Sportkastélyban, de 
máris otthonra talált, 
olyannyira, hogy a 
tervek szerint októ-
berben a szokásos 
budapesti lemezbe-
mutató koncertet is itt 
tartják majd.

A Kárpátia pestszentimrei fel-
lépése nem csupán azért volt 
különleges, mert első alkalom-
mal adtak koncertet a kerü-
letben, hanem azért is, mert a 
rockzenekar vezetője, Petrás Já-
nos is a kerületben él.

– Az jó érzéssel töltött el, 
hogy végre itthon koncertez-
hetek, de egyébként semmiben 
nem különbözött a koncertünk 
a szokásostól – mondta Petrás 
János. – Ugyanúgy a többiekkel 

együtt jöttem a Sportkastélyba, 
ugyanúgy készültünk, mint más 
alkalommal.

Mindez nem jelenti azt, hogy 
két koncert is egyforma lenne, 
hiszen a rögtönzések teszik moz-
galmassá a fellépést. Az aktuális 
utalások mellett a névnaposok 
köszöntése, amelynek köszön-
hetően szimbolikusan folyt a 
szilva, körte, cseresznye. A kö-
zönség megszólítása persze nem 
merült ki ennyiben, a rajongók 

zászlói alapján azt is lehetett 
tudni, ki, honnan érkezett, s 
Petrás János soha nem hagyná 
ki, hogy az adott tájegységnek 
szóló dalt ne küldje kifejezetten 
az érintetteknek.

– A közönséggel mindig is 
nagyon szoros kapcsolatot ápol-
tunk, a koncertek után rendsze-
resen kijövünk, hogy beszélges-
sünk velük. Fontosnak tartjuk, 
hogy sorsokat, élettörténeteket 
ismerjünk meg, és az összefo-

gáson keresztül bátorítsunk. A 
koncert összeállításánál is fon-
tos szempont, hogy lehetőleg 
minden országrészhez szóljunk, 
hiszen most is voltak, akik a Fel-
vidéket vagy Erdélyt képvisel-
ték. Mindenhol megszenvedték 
a magyarok az elmúlt 90 évet, 
s nem teszünk különbséget az 
egyes nemzetrészek között. A 
nemzeti összetartozásnak éppen 
ez a lényege. 

Bár ez volt az első fellépés a 
kerületben, az elképzelések sze-
rint a jövőben a Sportkastély lesz 
a Kárpátia budapesti központja.

– Októberben ismét itt lé-
pünk fel, a szokásos budapesti 
lemezbemutató koncertet tartjuk 
majd a Sportkastélyban. Már ké-
szül az album, amely a Justice 
for Hungary, azaz Igazságot 
Magyarországnak címet kapja. 
A szokásoknak megfelelően ez-
úttal is 2-3 régi dal feldolgozását 
tervezzük, mert a hagyomány-
őrzés is kiemelten fontos szá-
munkra.   

„A koncert 
összeállításánál is 
fontos szempont, 
hogy lehetőleg 
minden országrészhez 
szóljunk, hiszen 
most is voltak, akik 
a Felvidéket vagy 
Erdélyt képviselték. 
Mindenhol 
megszenvedték a 
magyarok az elmúlt 90 
évet, s nem teszünk 
különbséget az 
egyes nemzetrészek 
között.”
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A Tébláb Táncművészeti Alapít-
vány, a Kikelet Hagyományőrző 
Egyesület és a Polgárok Háza 
április 25-én Húsvéti locsolóbált 
rendezett.  A rendezvénynek a 
XVIII. kerületi Polgárok Háza 
adott otthont. 
A locsolóbálra hivatalosak vol-
tak kicsik és nagyok, ugyanis 
a programban szerepelt loc-
solóversmondó-verseny, tojás-
vadászat, tojásgurítás és más 
népi játékok, tombola, szellemi 
vetélkedő, közös daltanulás, val-
amint Vörös Árpád néptánc ped-
agógus, koreográfus, a Tébláb 
Művészeti Iskola alapítója nép-
táncot tanított a résztvevőknek. 
A szórakozás mellett jótékony-
sági árverésen is részt vehettek 
a vendégek a Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
ifjúsági néptánccsoportjának 

kalotaszegi látogatásának tá-
mogatására.  A báli hangulathoz 
a talpalávalót Olasz György és 
barátai húzták, akikhez később 
csatlakozott Csomó Tamás alpo-
lgármester is. 
A Tébláb Művészeti Iskola 
jogelődjeként működő Tébláb 
Táncegyüttes 20 évvel ezelőtt 
alakult a Bókay Árpád Általá-
nos Iskolában. Az intézmény 
megálmodója volt Vörös Árpád 
néptáncpedagógus, koreográfus.
A Kikelet Hagyományőrző 
Egyesület a Tébláb Alapfokú 
Művészet Intézmény tanulói-
nak szüleiből és barátaiból 
2003 őszén alakult meg a Té-
bláb Szülők Csoport, azaz a 
TSZCS, akik később megalakí-
tották a Kikelet Hagyományőrző 
Egyesületet.  

Ê F. E.

Húsvéti locsolóbál 

Hírek
Szárnyak
Teliska Gyöngyi festőművész 
kiállítása „Szárnyak” címmel 
nyílt meg április 6-án a 
Weszely Galériában (Mérei 
Ferenc Fővárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet). A megjelenteket 
Kucsák László alpolgármes-
ter, országgyűlési képviselő 
és Sárik Zoltán, az MFPI 
igazgatója köszöntötte, 
közreműködött Tóth Katalin, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
fuvolatanára.    

Édes dallamok
Hangversennyel ajándékozta 
meg a közönséget április 
8-án, a kulturális egyesületté 
alakult Sonore Vegyeskar 
a Díszteremben. Az Arany 
„Dicsérettel” minősítésű 
vegyeskar április 28-án, 
18 órakor a Városháza 
Dísztermében lép fel. 

Németül nyertek
Közel 100 diák vett részt 
a Darus Utcai Általános 
és Magyar–Német Két 
Tannyelvű Iskolában április 
8-án rendezett német 
nyelvű országos tanulmányi 
versenyen. A színvonalas 
műsor után Galgóczy Zoltán 
a választókörzet önkormány-
zati képviselője nyitotta meg 
a versenyt. A tanulók egyéni 
és csapatversenyeken mérték 
össze tudásukat. A Nemzeti 
Fórum különdíjjal jutalmazta 
a Darus iskola legjobbjait: 
Marton Kamillát (országos II. 
helyezett), Kovács Sebastiant 
(országos II. helyezett), 
Malonyai-Pethő Esztert 
(országos IV. helyezett) és 
Nagy Petrát (országos VIII. 
helyezett).

Önkéntesség csodái
„Egy történet nyomában” 
címmel Váradi Levente 
fotográfus riportfotóit láthat-
ták az érdeklődők a Dévai 
Szent Ferenc Alapítványról a 
Karinthy Frigyes Gimnázium-
ban. A kiállítás mellett a fotós 
előadást tartott  utazásairól 
a két világ között a XXI. szá-
zadban, a putriktól az erdélyi 
kolostorokig. Tompos Kriszti-
na a gyakorlati önkéntesség 
csodáit tárta fel „Történetek 
a szászvárosi kolostorból” 
címmel. A rendezvény kap-
csolódott a gimnáziumban 
folyó KEKSZ (Közösség-
Erőbedobás-Kreativitás-
Szolgálat) programhoz, amely 
a diákokkal megismerteti az 
önkéntes munkát és annak 
hasznát.

Örmény 
kőkeresztek
A kőbe faragott kereszt a kö-
zéppontban a megmentőt, az 
élet forrását, felette a napko-
rong a fényt jelenti, a kerék 
az örökkévalóságot szimbo-
lizálja, az öröklét eszméjét 
hordozza. A kerületi Örmény 
Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében „Örmény 
kőkeresztek – keresztes 
kövek – khachkarok” címmel 
kiállítás nyílt a Nemzetiségek 
Házában.

Csokikoncert 
Kamarakoncertet adtak ápri-
lisban a Dohnányi Ernő Zene-
iskola növendékei a Kondor 
Béla Közösségi Házban. 
A műsorban közreműködött 
a Citera együttes, a Har-
monika együttes Deli Zsolt 
vezényletével, a gyermek 
vonószenekar, zongorán köz-
reműködött Orgovánné Dávid 
Eszter, vezényelt Rákosiné 
Fodor Júlia. Fellépett a Gitár 
együttes Visky Dénes vezény-
letével, a gyermek fúvósze-
nekar és a kórus, vezényelt 
Bán Réka.  

Hírek
Búcsúkoncert
Fellegi Ádám Liszt-díjas 
zongoraművész „Tanuld 
a zenét!” előadás-sorozatá-
nak búcsúkoncertjét április 
17-én tartották a Városháza 
Dísztermében. Hat éve 
kezdődött a sorozat, mellyel 
a zongoraművész segített 
eligazodni közönségének 
a zene világában.

Tegyünk az 
egészségünkért!
A Pedagógiai Intézet és Hely-
történeti Gyűjtemény (PIHGY) 
valamint az önkormányzat 
kerületi környezetvédelmi 
konferenciát szervezett az 
egészséges táplálkozásról 
a Bókay Árpád Általános Isko-
lában. A konferenciát Kucsák 
László alpolgármester nyitotta 
meg, a programon részt vett 
Kardos Gábor önkormányzati 
képviselő. A témák között az 
egészséges táplálkozás mel-
lett a mindennapi testmozgás 
is szerepelt. 

A csigatészta titkai
A Bókay Általános Iskola 
3. alkalommal rendezte meg 
a kerületi néprajzi vetélkedőt 
6 iskola közel 20 tanulójának 
részvételével. Az Európai Unió 
által támogatott Peremvárosi 
Prímák projekt keretén belül 
rendezett Tehetségnapra a 
gyerekek főleg az internet és 
szakkönyvek segítségével ké-
szültek. A versenyt a Kondor 
Béla sétány Általános Iskola 
diákjai nyerték.

Alkotó pedagógusok
A pedagógusoknak szervezett 
alkotóműhelyt a Pedagó-
giai Intézet és Helytörténeti 
Gyűjtemény (PIHGY) technika 
munkaközössége, melynek 
ezúttal is a Hunyadi Mátyás 
Gimnázium adott otthont. 
A rendezvény során 81 peda-
gógus alkothatott és tehetett 
szert újabb ötletekre. 

Vajkos 
színészpalánták
A XX. Országos Weöres 
Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozón a Vajk-Játszók 
csapata (alsós tanulók) arany 
minősítést nyert, amellyel 
a 80 indulóból a legjobb 
8 közé jutottak. Ugyanitt 
a felsős színjátszók ezüstmi-
nősítést értek el. A következő 
verseny április 30-án lesz 
a Marczibányi Téri Művelődé-
si Központban. 

Eljött a Képcsarnok
Sándor József Attila festő-
művész Képcsarnok című 
tárlata nyílt meg április 26-án 
az Út Galériában (Madách 
utca 49.), míg április 14. óta 
a Galéria 18-ban (Thököly 
út 5.) Pósfainé L. Kovács 
Júlia munkáiból láthatunk 
összeállítást.
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Fergeteges  
buli volt! 
Az X-Faktor legjobbjai április 7-én lép-
tek fel a Pestszentimrei Sportkastély-
ban. 

Az elmúlt év őszén indult Magyarországon az 
X-Faktor zenei tehetségkutató verseny, mely 
során felfedezik azokat az énekeseket és együt-
teseket, akik nem csak a hangjukkal, hanem 
mozgásukkal, személyiségükkel is meg tudják 
hódítani a nagyközönség szívét.

Az X-Faktor döntősei az országban számos 
helyen adtak koncertet, ezúttal a Pestszentimrei 
Sportkastélyban tartottak fergeteges bulit. A ren-
dezvényen Janicsák Veca, Wolf Kati,  Summer 
Sisters, Shodeinde Dorka, Wolf Kati, Vastag 
Csaba és a Non Stop együttes is fellépett.  

Wolf Kati bemutatta azt a dalt, amivel az idei 
Eurovíziós Dalfesztiválon indul a májusi, nagy-
szabású düsseldorfi tévéshow-ban. Ez a „Sze-
relem, miért múlsz?” című dal angol-magyar 
változata, a „What About My Dreams”, amely 
május 10-én a verseny elődöntőjén, továbbjutása 
esetén pedig a döntőn hangzik el.

„Kutya, macska 
barátsága”
Macska nyávogásától és a kutya csa-
holásától lett hangos április 12-én a 
Lőrinci Nagykönyvtár. A beszédte rá-
piá ra járó óvodás gyermekek versmon-
dó versenye a négylábú kedvenceikről 
szólt.

Immár hagyományosan a 8. alkalommal rendez-
te meg a Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény 
(SOFI) Logopédiai Szakszolgálatának munkakö-
zössége a beszédterápiára járó óvodások vers-
mondó versenyét.

A verseny egyik célja a helyes artikuláció 
megerősítése és a beszédfélelem leküzdése – 
mondta Karayné Pavalacs Zsuzsa. – Évente 
mintegy 700 beszédhibás gyermekkel foglalkoz-
nak a kerületi logopédusok, valamint 150-200 
sajátos nevelési igényű beszédfogyatékossal. Saj-
nos a családokban egyre kevesebbet beszélnek a 
gyerekek, a média sokszor olyan példát mutat, 
ami nincs jó hatással a beszédfejlődésükre. Fon-
tos az élőszavas beszéd megkövetelése, egy-egy 
szép vers megtanulása, a meseolvasás és a me-
sehallgatás is. 

Budavári Klára, a gyermekkönyvtár vezetőjé-
nek köszöntője után Kucsák László alpolgármes-
ter nyitotta meg a versenyt, aki kiemelte a SOFI 
sokoldalú szerepvállalását a problémás, sajátos 
nevelési igényű és beszédhibás gyermekekkel 
kapcsolatban. 

A gyermekeknek a logopédusok kézműves 
fogalakozást szerveztek, a szülők számára pe-
dig beiskolázási kérdésekkel kapcsolatos tájé-
koztatót tartott Mucsi Katalin és Udvary Mária 
logopédus.

Az eseményen részt vett Csomó Tamás alpol-
gármester is.

A helyezést elért gyerekek, valamint a ver-
seny támogatóinak névsora megtekinthető a 
www.bp18.hu portálon. 

Ê F. E.

Közös  
emlékeink 
Gyermekarcok köszönnek vissza arról 
a kiállításról, amely kerületi eseménye-
ken készült sajtófotókból válogat. Az 
anyag csaknem tíz év történetét mu-
tatja be.

Kis híján egy évtizede tudósít a kerület társa-
dalmi és kulturális eseményeiről Fülep Erzsébet 
és Kodrucz Sándor. Munkájuk során tekintélyes 
archívum gyűlt össze, amely a városrész utóbbi 
évtizedének gazdag képi dokumentációja.

– Minden felvételt megőrzök és szabályosan 
archiválok – árulta el Fülep Erzsébet, aki ma 
a Városkép munkatársa. – Fontosnak tartom, 
hogy ezek a képi dokumentumok megmaradja-
nak, hiszen segítségükkel rögzíthetjük a kerület 
történetének fontos pillanatait. Olyan anyag van 
a birtokomban, ami az újságírónak, a történész-
nek is fontos lehet, de jó arra is, hogy egyszerű-
en csak felidézzünk velük néhány kedves pilla-
natot.

Ez utóbbi történt április 6-án, amikor a két 
fotós-újságíró egy kiállítás keretében válogatást 
mutatott be a Pestszentimrei Közösségi (PIK) 
Ház Klub Galériájában a gyűjteményből.

– Nem ez az első lehetőség – magyarázta 
Fülep Erzsébet. – Korábban a Városháza Galériá-
ban már bemutattunk néhány felvételt, de ott 
csak szűkös válogatásra volt lehetőség. A PIK 
nagyon szívesen fogadta a kibővített kiállítást, 
Ódor Katalin igazgató rengeteget segített ne-
künk, és itt arra is lehetőségünk volt, hogy né-
hány felvételt kinagyítva mutassunk be.

A Csillagszeműek kiállítást Kucsák László al-
polgármester mutatta be a közönségnek. 

– Kollégákat, barátokat ismerek fel a képe-
ken, és olyan események idéződnek fel, amelyek-
re szívesen emlékszem vissza. Fontos kiállításról 
van szó, hiszen amit itt látunk, az mindannyiunk 
közös élménye, emléke – mondta beszédében.

Ê K. Gy.

A színvonal  
mindegyiken 
túltett ezúttal
Méltán lehetünk büszkék arra, hogy az 
iparművészeti pályázaton szőttes ka-
tegóriában Báti Krisztián, Szabó Ber-
nadett, a Speciális Oktató és Fejlesztő 
Intézmény diákja, a tűzzománc kategó-
riában Kővári Orsolya, Sonkoly Ágnes, 
a Kondor Tűzzománc kör tagja vehette 
át a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete (MAOE) díját.  

Az Ifjúsági Művészeti Fesztivál középis-
kolás tehetségei 11. alkalommal mutatkoz-
tak be a Kondor Béla Közösségi Házban.  
Idén a képzőművészeti kategóriában 154 diák 
306 alkotása, az iparművészet területéről 64 al-
kotó, 130 pályamunkája érkezett be. 

– Az elmúlt évek során a pályázat olyan nép-
szerűvé vált, hogy a fővároson kívül az ország 
különböző pontjairól is érkeztek pályaművek, 
ezért országos hatókörűvé terjesztettük ki az 
intézmény a felhívását – mondta Kiss Marian-
na, a Kondor Béla Közösségi Ház igazgatója. 
– Erősítette a döntésünket az a tény is, hogy a 
pályázati anyag színvonalát és az érdeklődést 
látván a MAOE erkölcsi, anyagi támogatója lett 
rendezvényünknek a díjak felajánlásával, zsűri-
zésben való részvétellel, szakmai tanácsadással.  
Az ünnepi eseményen a Vörösmarty Leánykar 
énekelt Kabdebó Sándor vezényletével, majd 
Kiss Marianna, a Kondor Béla Közösségi Ház 
igazgatója és Kucsák László alpolgármester, or-
szággyűlési képviselő köszöntötte a résztvevő-
ket. Ezt követően Varga Ferenc, a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai Intézet és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértője, média-
művész értékelte az alkotásokat.

A zsűri számára a legnagyobb élmény az volt, 
hogy egyre több új, vidéki helyszín is felzárkó-
zott, egyre rangosabb és önálló kezdeményezéssel 
jelentkező műhelyek is megjelentek a kiállításon 
– jegyezte Varga Ferenc. – A színvonal mindig 
is magas volt, de ezúttal mindegyiken túltett.  
A díjazottaknak Kucsák László és Varga Ferenc 
adta át a díjakat. 

Ê F. E.

Wolf Kati a nagy fellépés előtt

Emlékezés a festő, grafikus 
és iparművész Hincz Gyulára

Hincz Gyula, a magyar képzőművészet egyik legszínesebb alkotója volt. A kétszeres 
Munkácsy-díjas, Kossuth-díjas alkotó fiatalkori műveiből nyílt kiállítás a Fehéren-
Feketén Galériában.

A tárlatot Szarvas Attila, oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottság elnöke nyitotta meg.
„Hincz Gyula (1904–1986) fiatalkori alkotásaiból tekinthetünk meg válogatást. Szűk szelet ez, sőt 

nem is szelet, hanem néhány gyöngyszem a művész pártalan színes és gazdag életművéből”– mondta 
Szarvas Attila.  

Hincz Gyuláról, a mesterről megemlékezett egykori tanítványa, Gyémánt László (a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend kiskeresztjével elismert festőművész), méltatta Nádasdi Mihály, a Fehéren-Feketén 
Galéria tulajdonosa, valamint Hincz Jenő, a festőművész unokaöccse. 

A legkülönbözőbb mesterek és irányzatok hatottak Hincz Gyula munkásságára. Rudnay Gyula, 
majd Vaszary János tanítványa volt a Képzőművészeti Főiskolán. 

Festett csendéletet, tájképet, portrét, kiváló rajztudású grafikus volt. Foglalkozott kisplasztikával, 
szobrászattal, égetett kerámiával. Ismertek monumentális üvegművészeti munkái, gobelintervei, szín-
házi díszlettervei, színpadtervei, illusztrációk jelzik munkásságának széles skáláját. Weöres Sándor 29 
alkalommal kiadott Bóbita című gyermekverses kötetét is Hincz Gyula grafikái színesítik.

A Fehéren-Feketén Galéria és az Árkád Szépirodalmi és Művészeti Kiadó szervezésében nyílt meg a 
kiállítás, amelyen a Triola fúvósegyüttes közreműködött.

Ê F. E

Ügynökök a paradicsomban
December közepén mutatták be Dézsy Zoltán játékfilmjét, „Az ügynökök a paradi-
csomba mennek” című alkotást, amely a rendszerváltás visszáságaival szembesít. 
A rendező részvételével április 7-én tartottak filmvetítést a Polgárok Házában.

A film elsősorban azt boncol-
gatja, hogy az átmenet során 
az egykori állampárt kulcs-
szereplői miként próbálták át-
menteni hatalmukat. Történel-
mi tény, hogy ehhez az SZDSZ 
egyik, Kakukk fedőnevű ve-
zető személyisége is segítsé-
get nyújtott. Az alkotásban a 
rendszerhű családból szárma-
zó ifjút választás elé állítják, 
s ő az együttműködés mellett 
dönt. A téma közismert, mégis 
furcsa csend veszi körül, amo-
lyan „minek beszélni róla”? 

– Gyakran halljuk baráti 
körben, amikor az elmúlt 20 
év szóba kerül, hogy nem így 
gondoltuk – mondta Dézsy 
Zoltán a vetítést követően. – 

Ehhez az érzéshez járul hozzá az az összefonódás, ami a filmben is megjelenik. Hogy mennyire 
érzékeny a téma, azt jól mutatja: csak óriási nehézségek árán készülhetett el a film, azóta pedig az 
elhallgatás taktikáját alkalmazzák vele szemben.

– Sokáig esélyem sem volt, hogy leforgassuk a filmet, végül egy szokványos játékfilm töredékéből 
valósult meg – avatott be a kulisszatitkokba a rendező. – Kubik Anna például nem fogadott el tisz-
teletdíjat, míg mások jelképes összegért vállalták a fellépést. A helyszíneket részben családi, baráti 
szívességként kaptuk meg, vagy éppen egy-egy cégtől jutányosan. 

A köztársaságot kikiáltó Szűrös Mátyás ugyanúgy hiteles szereplő, mint az egykori 3/2-es kihall-
gató tiszt. A főszereplő komikus zárkatársa szintén nem kitalált figura.

– A megtért rosszfiú létező személy, aki a rács mögé visszatérve, szinte ujjongott, hogy milyen 
szép időt töltött itt, s valóban önmagát adta a forgatáskor. A nehézségek a felvételek elkészülte óta 
is folytatódnak, mert kevés mozi meri vetíteni, miközben sokkal magasabb nézettséget ért el, mint 
több komoly reklámpénzzel népszerűsített alkotás.

Talán ezen részben változtathat, hogy húsvét előtt az MTV is levetítette a filmet.   
 Ê S. N. Zs.

Jeles nap, jeles kiállítás 
„Jeles napok, népi hagyományok ápolása az Eötvös Loránd Általános Iskolában” 
címmel nyílt kiállítás a Városháza Galériában és néhány nappal később gálaműsort 
adtak a diákok a Rózsa Művelődési Házban.  
József Attila Ősapám című verséből idézve kezdte megnyitóbeszédét a költészet napjára emlékezve 
Pásztor János önkormányzati képviselő. Ezt követően arról beszélt, hogy mit jelent számára a hagyo-
mányőrzés. „A nemzeti kultúra értékeinek átörökítése alapja a hazaszeretetnek és azt valós tartalom-
mal tölti meg” – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő. 
A megnyitón köszöntőt mondott Kuba Gábor, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója, közremű-
ködött az intézmény tánccsoportja és kamarakórusa.  
– Régen a gyermekek már otthon a családban és a nagyobb közösségekben az anyanyelvvel együtt 
ismerhették meg a népi kultúrát – mondta Kuba Gábor. – Ma már ez a szerep az óvodákra és iskolákra 
hárul. A mostani tanévben indult program keretében felelevenítjük a jeles napok népszokásait, hagyo-
mányait, mint például a szüret, Márton-nap, lucázás, kiszezés, farsang, húsvét… Havonta az adott 
hónap kiválasztott néphagyományához készít az egyik napközis csoport műsort. 

Ê F. E.

Nádasdy Mihály és Gyémánt László a megnyitón

Dézsy Zoltán rendező Kondor Katalinnal beszélget
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Szigetelni vágyók figyelem!
Örömmel jelentjük be, hogy 
2011. május 7-én, 9 órától 
megrendezésre kerül a 
„Szigetelj Okosan Nap”, 
külső hőszigetelés témában. 
A családi programmal egybekötött szakmai 
bemutatón elismert gyártók előadásából ismerheti 
meg, a homlokzati- és lábazati hőszigetelés 
szakszerű kivitelezését. Az elméleti oktatást gyakorlati 
bemutató követi, ahol ki is próbálhatja a tanultakat.

Bemutatjuk azokat a súlyos hibákat, amelyeket 
még a szakemberek is gyakran elkövetnek.  A 
megszerzett információk birtokában képes 
lesz saját házát hőszigetelni vagy a kivitelezőt 
ellenőrizni! 
Segítünk Önnek kiválasztani a szükséges 
szigetelőanyagokat és kiszámítjuk a szükséges 
mennyiséget. Ráadásul ezen a napon leadott 
rendelésekre extra kedvezményt biztosítunk! 
Jöjjön el, legyen a vendégünk és garantáljuk, hogy 
értékes tapasztalatokkal gazdagodik és meghökkentő 
meglepetésekben lesz része!

Kivitelezőket is szeretettel várunk! 

A részvétel ingyenes!
Helyszín: Józan Kft. telephelye, 
2351 Alsónémedi, Ócsai út 9.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát az alábbi elérhetőségek egyikén. 
A jelentkezés semmilyen kötelezettséggel sem jár.

Józan Kft. 2351 Alsónémedi, Ócsai út 9.
Tel.: 06-29/537-130, 06-70/525-3623 
Fax: 06-29/537-131, Nyitva: H-P 7-16h Sz 7-12h    
E-mail: info@jozankft.hu     www.jozankft.hu

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@vagyon18.huReklám

www.bp18.hu

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S – ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla 
sétány 16. szám alatt az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 3.000.-Ft befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A  jelentkezési lap kitöl-
tése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 2. 16.00 óra. Pályázati eredmény hirdetése: 2011. május 5. 
16.00 óra  Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék, E-mail: p18@projekt18.hu * Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu 

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339.–Endrődi 2. sarok) 
– 4 db gépkocsibeálló – 12 m2  

Baross u. 4. fsz. 11. – 45 m² – vegyes élelmiszer  
Benedekfalva u. 7. fsz. 135. – 14 m² – szolárium  
Benedekfalva u. 9. fsz. 135. – 14 m² – divatáru  
Csontváry u. 15. fsz. 12. – 9 m² – használt ruha  

Csontváry u. 15. fsz. 9. – 9 m² – fodrászat  
Csontváry u. 21. fsz. 224. (223) – 9 m² – iroda  

Egressy G. u 23 – 138 m² – raktár
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² – szerviz 

Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² – büfé
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² – biztosítási iroda  

Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² – papír, írószer  
Havanna u. 50. fsz. 225. – 32 m² – kozmetika  

Havanna u. 50. fsz. 228 – 9 m² – raktár  
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² – vegyesbolt  

Havanna u. 52. fsz. 5. – 9 m² – iroda  
Lajta u. 157227 – 454 m² – hobbitelek  

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  
Margó T. u. 154. fsz. 2. – 17 m² – garázs  

Margó Tivadar u. 140/163. sz. – 14 m2 – raktár  
Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Németh J. u 53 – 250 m² – területhasználat

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² – raktár  

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² – vegyesbolt
Tövishát u 33. fsz. 1. – 20 m² – üveges
Tövishát u 33. fsz. 2. – 20 m² – iroda

Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² – szerviz
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² – raktár  
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² – iroda 
Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² – iroda  

Tövishát u. 15. fsz. 137. sz. – 16 m² – raktár  
Tövishát u. 23. fsz. 146. sz. – 14 m² – papírüzlet  
Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u. 27. fsz. 153. sz. – 13 m² – garázs  
Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² – raktár  
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² – autósbolt  

Üllői út 313. fsz. 8 (6) – 17 m² – ingatlanközvetítés  
Üllői út 325  – 3543 m² – területhasználat

Üllői út 333. fsz. 5–6. – 32+14 m² – élelmiszer  
Üllői út 337. fsz. 2. – 52 m² – szolárium  
Üllői út 433. fsz. 3. – 111 m² – lovas bolt  
Üllői út 475. fsz. 5. – 29 m² – címfestő  

Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² – élelmiszer  
Üllői út 641. fsz. 7–8. – 21+22 m² – raktár
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Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@vagyon18.hu Reklám

OPTIKAI SZAKÜZLET
Szemüvegkészítés, -javítás

Kontaktlencse-rendelés
Szemészet és gyermekszemészet 3 éves kortól

1182 Budapest Üllői út 737. • Nyitva H–P, 10–18 • Tel.: 284-4505294-4505

Tündérkóc Családi Napközi
www.tunderkoc.hu 

tel: 70/38-39-454
1183 Bp. Tóth Á. u. 21.

Szeretettel várjuk óvodáskorú 
gyermekek jelentkezését!

varoskephirdetes@vagyon18.hu

FÉRFI HAJVÁGÁS+hajszesz: 1000FT
NŐI HAJVÁGÁS+szárítást: 2000FT
DAUER+VÁGÁS+szárítást: 3000FT

MELIR/alufóliás/+VÁGÁS+szárítást: 
3500FT

FESTÉS/olasz-német/+VÁGÁS 
+szárítást: 4500FT

NYUGDIJASOKNAK -10%  
KEDVEZMÉNY!!!

SZANYI GYÖNGYI 06304659080
1184.BP.ÉPITŐ U 2 / földszint

NYITVA: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 09-17
egyéb időpontra

megbeszélés alapján

FODRÁSZAT FIX ÁRAKON!

Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
n KŐMŰVES munkákat, tetők építését, javítását, külső-belső szigetelést, 

dryvitozást, viacolorozást, bádogozást, kocsibeállók, járdák aszfaltozását, 
szobafestést, mázolást, tapétázást, lakatos munkákat garanciával vállalok! 
Hívjanak bizalommal: 06-20-215-49-76

n Mosógép elektronika, mosogatógép panel, akkumulátortöltő, valamint 
különféle elektronikák javítása. Szabó Zoltán Ottó Tel.: 06-20-942-5064

n LOM-, szemét-, sitt-szállítás konténerekkel,4-6-8 m3 konténerek, sóder, 
homok, termőföld megrendelhető. Szabó konténer. T.:+3620-983-2890

n Gyakorlott mérlegképes könyvelő vállalja bt-k, kft-k, egyéni 
vállalkozások könyvelését. SZJA-bevallások elkészítését 3000 Ft-os áron vállalom, 
akár azonnal is. Tel.: 06 30 364 4345, 290-8485 Mail.: gabriellagonczi@
freemail.hu

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

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

n VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, CSŐTÖRÉSEK MŰSZERES 
KERESÉSE - JAVÍTÁSA, DUGULÁSELHÁRÍTÁS, KERTICSAP - UDVARI 
VEZETÉK CSERÉJE FÖLDMUNKÁVAL, WAK – CSAPOK CSERÉJE – JAVÍTÁSA 
GARANCIÁVAL. 06-30-914-3588

n Vizes falak, pincék utólagos szigetelése garanciával. Műszeres  falnedvesség 
mérés. www.falszigetelés.hu  Tel.:0630/9501-306, 061/2518-684

n Bádogos tetőfedő mester munkát vállal. Tel.:290-2101  
Mobil: 0630/966-0421, Email: lenart54@freemail.hu

n TV, VIDEO, DVD, HIFI, KAMERA, háztartási gép, mikrosütő-javítás. 
Pestszentlőrinci szerviz központ. Üllői út 495. Tel.: 292-1830, 30/540-9511, 
30/269-4756

n Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes 
falak szakszerű rendbehozatalát. Villany és fűtésszerelők utáni kisebb kőműves 
munkákat. Hosszútávú garanciával! Tel.:285-2882, Mobil: 0630/878-8977

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Mosógép, bojler, tűzhely, 
takarítógép, mikró, hűtő  szervizelése. Javítás esetén ingyen kiszállással, 
alkatrészcserénél 1 év garancia.285-34-88 06-30-9-50-17-17 www.
megoldasszerviz.hu Minőségi szolgáltatás 18 éve

n REDŐNY-RELUXA mobil-fix szúnyogháló, napellenző, Újdonságok a 
gyártótól! Kerületieknek 10 % kedvezmény! Garancia! Műanyag ablakok gyártása 
cseréje! Ingyenes kiszállás felmérés! Tel.:06-30-401-1029

n Számítógép-, laptopjavítás, vírusírtás, telepítés, weblapkészítés, 
karbantartás, tárhely bérlés. Papír-írószer, számítástechnikai bolt. Irodatechnika, 
Nyomtatókellék rendelésre. Vasárnap is! www.webtron.hu Webshop: www.
aprocserebere.hu 1182.Garay u. 43/b. 06/30 392 5723

n Kútfúrás garanciával zárt talpal garantáltan homokmentesen minőségi 
anyagokkal kedvező áron Tel:06 70 5699500

n BÁDOGOS és vízvezeték szerelés, tetőjavítás, palajavítás, fürdőszoba 
felújítás, csapcserék, csőcserék, WC-tartály cserék javítások kiszállási díj nélkül. 
T.:0620-391-5982, 291-92-39

n VARRÓGÉP ALKATRÉSZ  SZAKüZLET. JAVíTÁS, KISZÁLLÁSSAL IS. 
NYITVA: 9-17-IG. CíM: XVIII. KER., KIRÁLYHÁGÓ U. 110. TEL.:283-7282

n FODRÁSZ-FUTÁR. Házhoz jövünk Lőrincen! Komplett fodrászszolgáltatások 
olcsón otthonában, több személy esetén jelentős kedvezményekkel! Velünk 
spórolhat! Hívjon bizalommal. T.: 290-6457 v. 06-20-370-7613.

n Kineziológiai kezelés a XVIII. Kerületben érdeklődni lehet
 a 0670/517-1131-es telefonszámon.

n MASSZÁZS! SZERETETTEL VÁROK MINDENKIT PESTSZENTLŐRINCEN, 
AKINEK íZüLETI, HÁT, DERÉK, NYAK, GERINC PROBLÉMÁI VANNAK, 
VAGY CSAK FELFRISSüLÉSRE VÁGYIK! KEDVEZŐ ÁRAKKAL! IDŐPONT 
EGYEZTETÉS AZ ALÁBBI TELEFONON: 06/20-514-7612 

 

n F O G Y Ó K Ú R A ! Komplex módszerrel: fülakupunktúrával, BEMER (III.) 
terápiával és étrenddel. TÖBB ÉVES TAPASZTALAT ! Tel. 06-20-574-4797.

 OKTATÁS
n DAJKA, GYERMEKFELÜGYELŐ, GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉS. 

KASZAKÉPZŐ TEL.: 276-5918

n Gyógypedagógus egyéni képességfejlesztést, olvasási, számolási zavarok 
esetén diszlexia-, diszkalkulia- terápiát vállal. Tel.: 0630/2121-581

 ÁLLÁS
n Óvodapedagógust keres, azonnali belépéssel. Telefonszám: 295-51-98
 1181 Budapest Reviczky Gy. u. 52-56 szám alatt Zenevár Óvoda

n Középkorú nő vagyok, munkát keresek, bejárónői állást, takarítást, 
vasalást magánszemélyeknél, iroda takarítást, idős emberek gondozását. Minden 
féle megoldás érdekel. Tel.: 0630/936-9804

n KARDIOLÓGIAI SZAKASSZISZTENSI ÁLLÁS 18. kerületi 
egészségügyi intézmény alkalmaz 1 fő kardiológiai szakasszisztenst teljes 
munkaidőben, főállásban. Szakirányú végzettség és szakmai tapasztalat 
szükséges. Szakmai önéletrajzát az oneletrajz@enternet.hu címre várjuk. 

n PÉNZÜGYI ELŐADÓI ÁLLÁS 18. kerületi egészségügyi intézmény 
felvesz 1 fő pénzügyi előadót napi 4 órás munkavégzésre. Szakirányú végzettség 
és gyakorlat szükséges. Megváltozott munkaképességű jelentkezők előnyben. 
Szakmai önéletrajzát az oneletrajz@enternet.hu címre várjuk. 

n Az 1. Sz. ETALONSPORT Általános és Sportiskola matematika szakos 
általános iskolai tanárt keres a 2011-es tanévtől határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel. Bérezés Kjt. szerint. Érdeklődni lehet a 294-4153 telefonszámon 
hétköznap 8-16 óráig.

n ÜLLŐI úti villamosmegállóban lévő SZÉPSÉGSZALONBA 
keresünk vállalkozóival rendelkező KOZMETIKUST. 
Helybérlet megbeszélés szerint. Érdeklődni: 0630/2500-893, 
vagy 0620/496-8782

 INGATLAN
n PESTSZENTLŐRINC, GYÖNGYVIRÁG utcai részén 86 m2 –es 

kétszobás, szuterénes családi ház 520 m2 –es rendezett telken eladó! Irányár: 
23,5 millió Ft. Tel.: 290-64-52

n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési 
kedvezményekkel! Érdeklődés: Vagyon 18 Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen. 
Tiszteljen meg bizalmával!

n TULAJDONOSTÓL KITűNŐ ÁLLAPOTBAN LÉVŐ LAKÁS ELADÓ A GULNER 
GY. U. GESZTENYÉS LAKÓPARKBAN. 53 M2 + ERKÉLY, GARÁZS 
VÁSÁROLHATÓ HOZZÁ. IRÁNYÁR: 15.9 MFT. ÉRD.: 30/515-0886

n Eladó vagy kiadó a XVIII. kerületben egy 35 m2 –es házrész külön 
bejárattal és saját mérőkkel! Érdeklődni: 0620/412-8373

n ELADÓ! TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN 555nm-es telken gázfűtéses, 
téliesített padlásteres 2x24 nm-es nyaraló eladó. Irányár: 3,1 millió Ft.

 Tel.:06-70-565-21-96

n XVIII. kerület  Miklóstelepen 3 szobás családi ház eladó! Szép kerttel, 
garázzsal. Kiváló közlekedéssel, metrótól 10 percre. Tel.: 06-20-967-27-80

n 35 m2 –es, 1 emeleti garzon, kulturált házban eladó a XVIII. kerület 
Bartha Lajos u.-ban. Fix ár: 7.950.000-Ft. Tel.:06-20-976-18-14

n Eladó lakás: A Fiatalság utcában téglaépítésű, erkélyes, 47 nm-es, 
gázkonvektoros, vízórás lakás alacsony rezsivel, azonnal költözhetően 9,7 millió Ft 
irányáron, magánszemélytől eladó. A szobák parkettásak és külön bejáratúak, a 
nyílászárók újak, szúnyoghálóval felszereltek. A lakáshoz a saját lakószinten közös 
tároló is tartozik. Telefon: 30/9403106

n TÓALMÁS SZŐLŐBEN 250 nöles zártkert 25 m2 faházzal eladó. A kertben 
gyümölcsöcs is van, ásott kúttal. Villany van. Gyógyfürdő, /strand/ 1,5 km. 
Irányár: 1,8 MFt. Tel.:295-5766 vagy +36-20-349-0196

n ElADÓ PESTIMRÉN Damjanich u. 47 alatt 2+ félszobás 
összkomfortos családi ház. Irányár: 19,2 MFt. Tel.: 06-30-675-86-86

n XVIII. Ker. Csontváry út I.e.i. 59 m2-es összkomfortos tehermentes 
lakásom eladó. Buszmegállótól 2 percre, mindenhez közel vagy kertes házra 
cserélném ráfizetéssel. Tel.: 0620-941-2525

n ELADÓ PESTIMRÉN Nemes u. 81 sz. alatt 100 nöles beépíthető telek 
20 FM-es utcafronttal. Irányár: 9 MFt. Tel.: 06-30-675-86-86

n Kiadó lakást és házat keresek megbízható ügyfeleknek, kéthavi kaució 
fizetése mellett, minimum egy év időtartamra. ok.ingatlan.hu Tel: 20/241-0000

n Pestszentimrén 2 lakásos udvarban eladó 52 m2 –es ház. Gáz 
és cserépkályha fűtéses. Rendezett szép udvar. Érdeklődni 0630/226-1899. 
Irányár:14,5 MFt.

n IGAZÁN SZÉP felújított napfényes másfél szobás 49 m2-es 
erkélyes lakás eladó a Lakatos ltpen tulajdonostól! Világos konyhás, étkezős, 
külön WC, gardrób. Irányár: 9,9 millió Ft. Érdeklődni magánszemélyeknek a  
06-30-857-3740-es számon.

n Eladó a Lakatos lakótelepen egy négyemeletes téglaépület 3. emeletén 
levő, 2 szobás, teljeskörűen felújított lakás. Irányár: 9.9 MFt. Tel.: 70-708-0499. 
Web: lakas.fcafe.hu.

n Pestszentlőrincen (volt KISZ) lakótelepen két szoba összkomfortos 54 m2 
területű, gázkonvektoros, felújított, bútorozatlan lakás hosszú távra bérbeadó! Tel.: 
0630/954-2320

n XVIII. ker. Lakatos ltp.-en csendes téglaépítésű házban kicsi 
rezsijű 38 m2 –es 1 szobás földszinti igényesen felújított lakás tulajdonostól 
azonnal beköltözhetően eladó. Kitűnő közlekedéssel, fás-ligetes környezet. Öko 
fűtés! 8,6M Ft. Tel.: 0630/214-8862

n Közvetlenül a tulajdonostól lakás eladó! Budapesten, a XX. 
kerületben, Pesterzsébet legszebb részén, parkos, zöld környezetben 

a Mediterrán Lakóparkban, kiváló 
közlekedéssel (HÉV, busz, autóval 
5percre a Lágymányosi Hídtól), a Dunától 
néhány száz méterre, ahol lehetőség van 
csónakázásra és pecázásra, eladó egy 
2008-ban átadott, 46nm-es, 2. emeleti, 
2 szobás, amerikai konyhás, erkélyes, 
alacsony rezsijű lakás. A lakáshoz tartozik, 
teremgarázs és egy tároló melyek ára 
és kifizetése rugalmasan megoldható. 
Uszoda, teniszpálya, focipálya, fitness 

terem, közértek, gyógyszertár a közelben. Ingatlanközvetítők, kérem ne hívjanak. 
Ár.: 14 990 000 Ft. Tel.: 0620/9572282

 KIADÓ
n Lakatos Lakótelepen Dolgozó úton X.-emeleten 40m2 –es több helyiségből 

álló iroda csendes tevékenységre kiadó. Egyedi mérős fűtőradiátorokkal, 
vasrácsos ajtóval 35 000Ft + rezsi. Érd.: 06-30-902-30-05

 KÖZÉRDEKŰ
n Szentlőrinc Ltp. Nyugdíjas Klub egy napos kirándulást szervez külön 

busszal 2011 május 7-én szombaton JÁK-ZALAEGERSZEG útvonalon. Várunk 
mindenkit szeretettel! Érdeklődni és jelentkezni lehet Hidasi Oszkárnénál a 291-
6803-as telefonszámon vagy a 0630/559-2537-es mobilon.

n Budapesttől 35 km-re bentlakásos drogterápiás otthon működik azok 
számára, akik szabadulni szeretnének drogfüggőségükből. www.drogterapia.hu

Hirdetésfelvétel:  +36 30/954-2025

▪ OSB-3 építő lemezek ▪ fenyő lambéria, hajópadló
▪ tetőzsindely és kiegészítők ▪ gyalult deszka
▪ tetőfólia, vasalatok ▪ szárított asztalos áruk

Tavaszi AKCIÓ!!!
Műszárított, gyalult deszka 18 x 121 mm 278 Ft/fm
Műszárított, gyalult deszka 18 x 146 mm 336 Ft/fm

~Lambéria 14 x 121 mm 
1 040 Ft/m2 -től *

Zsalu deszka 2 m
35 000 Ft/m3*

~Tetőzsindely 1575 Ft/m2 -től * ~Normál léc 2 m 65 Ft/fm *
~OSB 12  mm 1360 Ft/m2 * ~Bramac léc 3 m 85 Ft/fm *
AKÁC TÜZIFA ÉRKEZETT! 28.500,- Ft/kaloda (1mx1mx1,7 m)*

TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN 27.000,- Ft/kaloda (1mx1mx1,7 m)*

Több kaloda (1mx1mx1,7 m/kaloda) vásárlása esetén kedvezmény!!!

* Akciónk készletünk mértékéig érvényes.
Az akció érvényesítéséhez kérjük hozza magával hirdetésünket!!!
Az árak bruttó árak, telepünkön gépkocsira rakva értendőek!

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63 E-mail: info@hobler.hu

www.hobler.hu
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Több jelentős fejlesztést jelentettek 
be a közelmúltban, elmondaná ne-
künk, melyek ezek?
Mérföldkőhöz érkezett két nagyon 
fontos, jövőbe mutató beruházásunk. 
Az egyik kiemelt jelentőségű program 
az ANS III elnevezésű, új légiforgalmi 
irányítóközpont megépítése és felsze-
relése a létező legjobb technológiá-
val. Az új épületszárny alapkövét idén 
márciusban tettük le a HungaroControl 
Igló utcai bázisa mellett, kollégáink 
várhatóan 2012 szeptemberében fog-
lalhatják el az új munkaállomásokat. 

Néhány nap múlva, 2011. május 10-
én pedig megnyitjuk Közép-Európa 
legjelentősebb légtérszimulációs köz-
pontját a Népliget Centerben. Ez a 
központ alkalmas lesz például arra, 
hogy a „papíron” megtervezett és el-
méletileg biztonságos légi közlekedési 
útvonalakat szimulátorok segítségével 
még az éles üzem előtt kipróbáljuk, és 
szükség esetén tovább tökéletesítsük. 
Közép-Európában egyedül nálunk le-
het elvégezni ezeket a teszteket, ezért 
az innovációs centrum megnyitása az 
egész régió számára óriási esemény.

Miért van szükség új 
irányítóközpontra? Annyira növekszik 
a forgalom, hogy már kinőtték a régi 
épületet? 
Szó sincs erről. A beruházás leglát-
ványosabb része az építkezés, de 
ennél sokkal fontosabb, hogy az új 
irányítóközpontot a csúcsmodern in-
formatikai eszközökkel szereljük fel, 
és ezzel még tovább fokozzuk a forga-
lomszervezés hatékonyságát. Többek 
között a folyamatos fejlesztés miatt 
tartják Európa legjobbjainak a magyar 
légiforgalmi irányítókat. Mindezt az 
utasok érdekében tesszük, hogy ma-
ximális biztonságban és a lehető leg-
gyorsabban érjék el az úti céljukat. Rá-
adásul ha a repülőgépek rövidebb ideig 
tartózkodnak a levegőben, kevesebb 
kerozint használnak, ami alacsonyabb 
költségeket és kisebb környezetterhe-
lést jelent. A légi navigáció fejlesztése 
tehát közös érdekünk.

Mi az, amit a magyarok jobban tud-
nak, mint más országok irányítói?
Precízen, megbízhatóan, hiba nélkül 
dolgoznak, és ebben nagyon fejlett 
technológia segíti őket. Például egy 
különleges eszköznek köszönhetően 
nemcsak a földi radarok által közvetí-
tett jelek tájékoztatják őket a repülő-
gépek helyzetéről, hanem a fedélzeti 
képernyőn megjelenő adatokat is lát-
ják. Ezekből kiderül, hogy a pilóta a 
központ által adott utasításnak megfe-
lelően vezeti-e a repülőgépet. 

Mi lesz a már meglevő épülettel?
A jelenleg használt irányítóközpontot 
felújítjuk, ugyanazt a hardvert és szoft-
vert telepítjük bele, mint az új helyre, 
majd továbbra is üzemben tartjuk, 
biztonsági okokból. Ez lesz a tartalék 
központ, amely szükség esetén azon-
nal rendelkezésre áll. A ténylegesen 
használt irányítóközponttal azonos mű-
szaki környezet páratlan lehetőséget 
kínál alap- és továbbképzési progra-
mok vagy szimulációk végrehajtására 
is, ez is ritkaságszámba megy egész 
Európában. Távlati célunk, hogy part-
nereinkkel közösen egy magas színvo-
nalú, nemzetközi légi navigációs tudás-
központot hozzunk létre Budapesten.  

A HungaroControl nemcsak különle-
ges tevékenységéről ismert a kerü-
letben, hiszen a közösség életében is 
aktív szerepet vállal.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy részt 
vegyünk a kerület életében. Társa-
dalmi felelősségvállalás programunk 
egyik kiemelt pontja a hátrányos hely-
zetű gyermekek támogatása. Évek óta 
anyagi segítséget nyújtunk a Gyöngyvi-
rág utcai Gyermekotthonnak, valamint 
az Életjel Alapítványnak, amely közel 
200 tanulásban és értelmileg akadá-
lyozott gyermek fejlesztése, ellátása 
és oktatása területén végez nélkülöz-
hetetlen munkát. De például az idei 
március 15-én tartott kerületi futó-
verseny megvalósításához is hozzájá-
rultunk. Folyamatosan figyeljük, szem 
előtt tartjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel mi is elősegíthetjük a kerü-
let és a közösség fejlődését.

Új irányítóközponttal gazdagodik Magyarország 

CSúCSTECHNolóGIA 
KölTözIK Az IGló uTCáBA
új ÉPülETSzáRNNyAl Bővül A MAGyAR lÉGIFoRGAlMI 
SzolGálAT KözPoNTjA. A HuNGARoCoNTRol 
FEjlESzTÉSEIRől ÉS MAGyAR lÉGIFoRGAlMI IRáNyíTáS 
KulISSzATITKAIRól KÉRDEzTüK SzEPESSy KoRNÉl 
ElNöK-vEzÉRIGAzGATóT.

…évente több mint 600 ezer repülőgépet irányítanak a magyar 
légiforgalmi irányítók?

…a forgalom 80 százaléka átrepül az ország felett, és mindössze 
120 ezer repülőgép száll le a Liszt Ferenc Repülőtéren?

…a legforgalmasabb nap rekordját 2010. augusztus 1-je tartja 
3255 repülőgéppel? 

…a HungaroControl 9 millió forintot ajánlott fel tavaly a vörös-
iszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére?

TudTA Ön, Hogy…

A vIláG lEGIzGAlMASABB ÉS lEGFElElőSSÉGTEljESEBB MuNKájA

Mivel foglalkoznak 
a légiforgalmi irányítók? 
ALFA, BRAvo, TAngo, ZuLu… 
hallatszik minden munkaállomáson, ahogy belépünk a munkaterem-
be, ahonnan a Magyarország ellenőrzött légterén átrepülő légi jár-
műveket irányítják. A HungaroControlnál összesen 200 légiforgalmi 
irányító dolgozik, részben az Igló utcai székházban, részben a repü-
lőtéren található irányítótoronyban. ők felelnek azért, hogy minden 
hazánk felett átrepülő, valamint a liszt Ferenc Repülőtéren le-, illet-
ve fel szálló légi jármű biztonságban legyen. Erre a felelősségteljes 
munkára a HungaroControl maga képezi ki azokat, akik jelentkeznek 
a minden évben meghirdetett felvételi vizsgára, de bárki belekós-
tolhat a légiforgalmi irányítók munkájába a www.hungarocontrol.hu 
oldalon található játék segítségével. 

ENERGIATAKARÉKoS ÉPülETET TERvEzETT A HuNGARoCoNTRol

Harmóniában  
a környezettel
Az új épületszárny kinézetében, színvilágában, anyaghasználatában 
tökéletesen illeszkedni fog a jelenlegi épületekhez. A tervezők arra 
törekedtek, hogy minél több természetes és tartós anyagot használ-
janak fel, a homlokzaton például egy kerámiából készülő, vízszintes 
lamellasor fut majd végig, melynek színe a szomszédos téglaépüle-
tet idézi. A HungaroControl számára nagyon fontos szempont az is, 
hogy az ANS III energiatakarékos és környezetbarát épület legyen, 
ezért háromrétegű üvegezéssel csökkenti az energiaveszteséget, és 
gépészeti berendezések közül is környezetet leginkább kímélő, ener-
giatakarékos modelleket választja. A munkálatokat végül terepren-
dezéssel fejezik be, így a mostani, igényes és rendezett utcakép fog 
folytatódni az új szárny mellett is.

LEvELESLÁdA

lAKoSSáGI KÉRDÉSEK
A HungaroControl március végén levélben tájékoztatta az Igló 
utca és környékének lakóit az új irányítóközpont építéséről. Az 
építkezéssel kapcsolatban beérkezett kérdések közül válogat-
tunk. 

Meddig tart az építkezés?
Az új irányítóközpont felépítését 2011 márciusában kezdtük 
meg, és a tervek szerint 2012 májusában fejezzük be. Ezután 
a belső munkálatok következnek, a HungaroControl munkatár-
sai pedig várhatóan 2012 szeptemberében vehetik birtokba az 
épületet.

Az új központ felépítése után a régi bontásával folytatódik az 
építkezés?
Nem, a jelenleg használt létesítményt nem bontjuk el. Felújítjuk, 
és ugyanazzal a technológiával szereljük fel, mint az új épüle-
tet, hogy tartalék központként bármikor a légiforgalmi irányí-
tók rendelkezésére álljon. A tartalék központ egyúttal kiváló 
lehetőséget kínál képzések és szimulációk lebonyolítására, s 
ezzel megalapozza egy nemzetközi légi navigációs tudásközpont 
létrehozását is.

Milyen radarokat telepítenek az új épületbe? nem káros ez az 
egészségre?
A légiforgalmi irányítás alapjait adó radarok nem a 
HungaroControl központjában üzemelnek. Az Igló és Forgó utcai 
épületek semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelentenek 
a kerület lakosaira. Sőt az építkezés során a HungaroControl 
folyamatos zaj- és rezgésméréseket fog végezni, a gépjárművek 
vezetőit pedig a közlekedési szabályok szigorú betartására köte-
lezi, ezzel is biztosítva az ott élők nyugalmát.

Ki fizeti ezt az építkezést?
A beruházás 11 milliárd forintos összköltségének 80 százalékát, 
közel 9,4 milliárd forintot a HungaroControl zrt. saját maga, sa-
ját forrásaiból finanszírozza. A fennmaradó 1,6 milliárd forintot az 
Európai unió a Transzeurópai Hálózatfejlesztési Terv keretében 
biztosítja.

info@hungarocontrol.hu 
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Hírek 
Megújulhat az 
unitárius templom
Június 17-én lesz a Havanna 
lakótelepi unitárius templom fel-
szentelésének 75. évfordulója. 
Ebből az alkalomból a templom 
főbejáratának a faragásait, 
s a kerítését szeretnék felújítani, 
újrafesteni. E nemes célra 
dr. Ádám Attila már juttatott 
12 ezer forintnyi támogatást. 
Kérik, aki teheti, segítse a 
forintjaival, vagy a munkájával 
a templom felújítását.

Liszt-év, Liszt-
misék jönnek
Május elsejétől a jubileu-
mi Liszt-év programjainak 
keretében Liszt Ferenc miséit 
mutatják be eredeti liturgikus 
környezetben, a budapesti 
Belvárosi Nagyboldogasszony-
főplébánia-templom a vasárnap 
szentmiséinek a keretében. Hat 
héten át folyamatosan, majd két 
további alkalommal a zene-
szerző egy-egy ordinárium-
kompozíciója hangzik el 
a Belvárosi Nagyboldogas-
szony-templomban. A sorozat 
– akárcsak a két évvel ezelőtti 
Haydn-miséké – a Liszt-év 
rendezvényei közé illeszkedik.

Húsvétváró 
hangverseny volt
Biblia-házi koncertet tartott 
április 16-án a Keresztény Ad-
vent Közösség, a Reviczky utcai 
imaházban, ahol Szalai Éva 
zongoraművész lépett fel, míg 
ünnepi beszédet Holló Péter 
történész, bibliaoktató mon-
dott. A Reviczky Gyula u. 46. 
sz. alatti Biblia-házban minden 
szombaton 9.30-tól a terem-
tés, megváltás eseményére 
emlékezve és a Föld újjáte-
remtése ígéretére előretekintve 
istentiszteletet tartanak.

– Fiatalon került a világ másik felébe. 
Csupán 36 éves. Számított arra, hogy 
nálunk tölti a most ünnepelt húsvé-
tot?

– Jó fél évvel ezelőtt bizony még 
nem gondoltam volna, ám amikor a 
püspökünk, Devprasad Ganawa először 
beszélt nekem erről, meglepett, s nagy-
nagy örömöt is szerzett.

A nyelvtAnulás 
nehézségei
– Valóban boldog volt, amikor kide-
rült, hogy ilyen messzire kell utaznia? 

– Még most sem fogtam fel igazán, 
hogy mekkora megtiszteltetés ért, s raj-
tam keresztül országom katolikusait, s a 
papságát is.

– Mennyit tudott korábban Ma-
gyarországról?

– Keveset. Jóformán csak annyit, 
hogy Közép-Európában fekszik, hogy 
nagy múltú, gazdag történelmű ország. 
Az ismeretlenbe jöttem, teli izgalom-
mal, várakozással, és nagy lelki feltöl-
tődéssel.

– Egy hónap telt az érkezése óta. 
Sikerült-e már beilleszkednie, meg-
szoknia azt a rengeteg újat és más 
kultúrát, amivel itt találkozott?

– Nem gondoltam, hogy ennyire zök-
kenőmentes lesz, s hogy ilyen rövid idő 
után is azt mondhatom, hogy nemcsak 
megszoktam Budapestet, de meg is sze-

rettem. Az első benyomásaim kiválóak. 
Eddig csupa segítőkész, kedves emberrel 
találkoztam. Mindenki hozzátesz valami 
kicsit ahhoz, hogy itthon érezzem ma-
gam. Ez számomra olyan ajándék, amit 
soha nem fogok tudni megköszönni.

– A magyar és az indiai nyelv kö-
zött kevés a hasonlatosság, miközben 
önnek magyarul kell élnie, szolgálnia. 
Nagy gond ez?

– Ebben is segítenek. A nyelvtaná-
rom, Judit olyan csodálatosan és türel-
mesen halad velem a tanulásban, hogy 
észre sem veszem a nehézségeket. Nagy 
hálával tartozom neki is. Az első órák 
nem voltak könnyűek, de ma már kez-
dem megtanulni például azt, hogy az 
önök nyelvében nem csupán á hang lé-
tezik, hanem a is. Gyakorolgatom, bár 
hallottam, hogy ez a legtöbb külföldinek 
nehézséget jelent.

A hAlhAtAtlAn 
teréz AnyA
– Hol szolgált Indiában, s mikor szen-
telték pappá?

– Dél-Indiában születtem, itt szen-
teltek pappá 2006 május 18-án. Öt évet 
szolgáltam Északnyugat-Indiában is, 
törzsi területen. A tamil nyelvet beszé-
lem, ezen miséztem, s szolgáltam is az 
országomban.

– Ha kimondjuk a szót, hogy In-
dia, nem a katolikus vallás jut az em-

ber eszébe. Kivételt csak a halhatat-
lan Teréz anya jelent, akit a világon 
mindenütt ismernek és becsülnek.

– Az ő példája és az élete minden 
indiai ember számára példaértékű, 
függetlenül a vallási hovatartozásától. 
Amit ő tett, azt követni kellene min-
denkinek. Segíteni a rászorulókon, a 
nincsteleneken, odaadni magunkat az 
embereknek.

A krikettet 
is figyeli
– Úgy hallottam, hogy Magyarorszá-
gon tölt ugyan öt évet, de nem biztos, 
hogy mindvégig ebben a kerületben 
szolgál majd.

– Az, hogy hol teljesítek lelki szol-
gálatot, az a püspök úrtól függ, oda me-
gyek, azt teszem, amire ő utasít. Ezt a 
küldetést kaptam.

– Váratlanul érte, hogy távol ke-
rült az otthonától, a családjától?

– Váratlanul nem, de meg kell szok-
nom, hogy messze vagyok az édes-
apámtól, s a három fiútestvéremtől. 
Persze, a modern technika minket is 
segít, kapcsolatban vagyunk, tudok ró-
luk, beszélünk egymással. Még olyan 
információ birtokába is jutottam, ami, 
mint indiai embert, örömmel töltött el. 
Országom krikettválogatottja április 
elején megnyerte a Világ Ligát, ami ki-
csit haza is repített engem.

Messziről jött, de már 
otthon érzi magát
Öt évig szolgál hazánkban az Indiából érkezett atya
 

Kerületünk kiemelt helyszín

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Az Élő Rózsafüzér Zarán-
doklatot Budapestért, és 
a Budapest körül élőkért 
május 14-én, szombaton 
9 szakaszban szervezik 
meg, s immáron ötödik 
alkalommal tartják ezt a 
szép eseményt.

Az idei rendezvény különleges 
apropóját az adja, hogy a ka-
tolikus egyház most ünnepli a 
Család Évét. Ennek a jegyében is 
várnak mindenkit, a gyermeke-
ket is a zarándoklatra.

A rózsafüzér zarándok-
lat gondolata a bécsi Andreas 
Schätzle atyától származik, aki 
2003-ban, az ottani városmisz-
szióra készülve szervezte meg a 
Bécs körüli zarándoklatsoroza-
tot, amely hagyományt teremtett 
az osztrák fővárosban ugyan-
úgy, mint Ausztria-szerte.

A budapesti esemény kilenc 
egyidejű gyalogos zarándok-
latból áll, érintve városszéli 
plébániákat, a kegyhelyeket, a 
természeti és a kulturális érté-
keket. Egy-egy szakasz hozzáve-
tőlegesen húsz kilométer hosszú. 
A végpontokon – öt van ezekből 
– a különböző szakaszok zarán-
dokai találkoznak egymással, 
ahol este hálaadó szentmiséket 
tartanak az adott kegyhelyen, il-
letve plébániatemplomokban.

A kerületet a 7. és a 8. sza-
kasz érinti. A 7. szakasz 7.30-

kor indul Soroksárról, hogy 
Pestszentimrén keresztül jussa-
nak el a zarándokok a pestszent-
lőrinci Havanna lakótelepre, ahol 
19 órakor a Szent László-plébáni-
án mutat be szentmisét Székely 
János püspök. A 8. szakasz 9 
órakor indul Rákoskeresztúrról, 
hogy Rákoshegyen át jusson el a 
Havanna lakótelepre.

A 7. szakasz felelőse, Nemcsics 
Csongor elmondta, hogy az idei 
zarándoklatra is sok embert vár-
nak, s ha az időjárás is kegyes 
lesz, akkor a Havanna lakótelepi 
szentmisén rengeteg hívő lesz.

Nem az a jellemző, hogy min-
denki végigkíséri a teljes útján 
a zarándoklatot. Sokan vannak, 
akik egy-egy imádságra, ájta-
tosságra csatlakoznak csak a 
többiekhez – mondta Nemcsics 
Congor. – Mivel Budapest nagy, 
kétmilliós város, óhatatlanul 
fennáll a veszélye az elidege-
nedésnek, a magányosságnak. 
Értük, ezekért az embertársain-
kért is szól majd az ima. A Csa-
lád Évében a legtermészetesebb, 
hogy vidám, jókedvű, erőt és 
egységet sugárzó embereket lás-
sunk, mert család, családok nél-
kül jóval nehezebb élni. A zarán-
doklat ideje alatt lesz alkalma a 
híveknek arra is, hogy lelki be-
szélgetést folytassanak a velük 
együtt haladókkal. Lehetőségük 
bőven lesz, mert a 7. szakasz 
például 17 kilométer hosszú. 

Nem kis távolság ez, de ahogy 
mondani szokták, jó társaság-
ban gyorsan elszalad az idő.

�Mostanában 
gyakran ta-
lálkozhatnak 

egy kreolbőrű, ében-
fekete hajú, villogóan 
fehér fogú, mosolygós 
emberrel a szemere-
telepi hívők. Az indiából 
érkezett férfi római ka-
tolikus pap, s missziós 
szolgálat keretében öt 
évet tölt Magyarorszá-
gon. Máhimai radzs 
Anthony már megsze-
rette fővárosunkat. 

Mindennapi 
kenyerünk 
csodája, a búza
A búzaszentelés története több ezer éves múltra te-
kint vissza. A termesztett növények betegségeinek 
megjelenését az ember évezredeken át istencsapás-
ként tekintette. 

A görög-római mitológiában Rogibusz istenség arra volt hivatva, 
hogy a gabonavetésekről elhárítsa a betegséget. Az ő engeszte-
lésére minden év április 25-én mutattak be áldozatot. A keresz-
ténység búzaszentelő szertartásának első nyomai a IX. századból 
maradtak ránk. Ők is április 25-höz kötötték az eseményt. Nagy-
jából ez az az időpont, amikor a búzát a gabonarozsdák és más 
károsítók megtámadhatják.

Magánájtatosságból alakult ki a később imádsággal és körme-
nettel egybekötött szentelési gyakorlat a XI. században. Előbb 
német nyelvterületen, majd Magyarországra is gyorsan eljutott. 
A búzaszentelés hivatalos egyházi ünnep volt, s maga a szentelés 
az egész Kárpát-medencében hasonlóképpen történt.

E napon minden község népe, körmenet keretében kivonult 
a határba. Minden évben más helyre mentek, de csak oda, ahol 
szép és gondozott volt a búzatábla. Ideérve a hívek körülvették 
a papjukat, aki imádkozott, majd megszentelte a vetést. Ezt kö-
vetően mindenki legalább néhány szál szentelt búzát tépett, amit 
aztán az imakönyvében őrzött. A körmenet alatt litániát imád-
koztak és énekeltek. A szertartás végén a pap négy evangéliu-
mi szakaszt énekelt, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ 
búzavetésére kéri. E körmenetet az 1950-es évek elején betiltot-
ták, ekkor vagy a templomban végezték el a búzaszentelést, vagy 
kénytelenek voltak lemondani erről…

Napjainkban nem tiltja senki, így a búzaszentelésnek nincs 
akadálya. Nagy kár volna, ha hagynánk feledésbe merülni, hi-
szen a hitben való erősödést és gyarapodást is szolgálja.

A búzaszentelés hagyománya vidéken életre kel

PüsPöki szentMisék  
öt helyszínen
Az egy időben, 19 órakor 
kezdődő, ám a város más és 
más templomaiban celebrá-
landó szentmiséket a követ-
kező főpapok mondják.
MáRIAREMEtE:
DR. ERDő PétER bíboros 

Fót: DR. BEER Miklós
megyés püspök 
NAgytÉtÉNy:
DR. UDvARDy GyöRGy
püspök
KEREPES:
sPányi AntAl
megyés püspök
HAvANNA LAKótELEP:
DR. székEly János
püspök 
A 7. szakasz felelőse 
nEMcsik csonGoR. 
Elérhetősége:  
06-20-988-94-26.
A 8. szakasz felelőse 
tAkács HEnRik. 
Elérhetősége: 
06-30-475-24-04.
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Negyedszázad 
mérlege

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre  
Önkormányzata

Üllői út 400.
Telefon: 296-1300
Városház u. 16.
Telefon: 296-1400
Hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, 
péntek: 8–12
www.bp18.hu
Május 9.: Horváth Béla fafaragó-
művész kiállítása a Városháza 
Galérián.

Bókay kert kft.
Szélmalom utca 33.
Telefon: 290-2849
Fax: 297-52-09
E-mail: bazis@bokaykert.hu
www.bokaykert.hu
Május 1.: Majális – egész napos 
rendezvény, különböző progra-
mokkal.
Május 14.: XIX. Tébláb Nemzetközi 
Néptáncfesztivál és EU PIKNIK
A fesztiválon a Tébláb Művészeti 
Iskola növendékein kívül fellép-
nek kerületi, budapesti, vidéki és 
határon túli magyar csoportok.A 
táncos, zenés színpadi produkciók 
mellett játszóházak, kirakodóvásár 
és európai interaktív tájékoztatók 
várják az érdeklődőket.

40.

Vilmos endre  
sPortcentrum

Nagybecskerek utca 32.
Nyitva tartás: uszoda 6.15–20.30 
óráig, sportpálya 6–22 óráig.
Asztalitenisz bajnoki mérkőzés:
Május 14. 9 óra: Malév–Mezőtúr
Kosárlabda felnőtt bajnoki mérkő-
zések:
Április 30. 14.30: Malév–Bp-i Bikák
Május 8. 16.30: Malév–Zuglói Sasok
Május 15. 14.30: Malév–Bp. 
Honvéd B

rózsa műVelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 29. 17 óra: Útközben – Lach 
Sándor festőművész kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: 
Csillag László, megnyitja: Hargittai 
Ottó szobrászművész, gitáron 
közreműködik: Szepesi György.
Április 29. 18 óra: „Üvegbe zárt 
képzelet” – kiállításmegnyitó – 
Tiffany-lámpák, vázák, tálak, 
egyedi ékszerek kiállítása
Április 30. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépő: 300 Ft/fő
Április 30. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépő: 500 Ft/fő. 
Mindkét táncház alkalmával kiemelt 
vendégek lesznek az Atlantic 
College diákjai és tanárai.
Május 6. 18 óra: IV. Néptánc Gála 
a Brassó Néptánc Csoport szerve-
zésében. 
Május 14. 15 óra: Életmód Klub
Május 20. 17 óra: „Gyurkó-
képek” – Gyurkó Gizella, Gyurkó 

Bernadett és Gyurkó Noémi 
kiállításmegnyitója

Pestszentimrei
sPortkastély

Kisfaludy utca 33/C.
Telefon: 297-3018
Május 8–14. között: U21-es 
Korfball Európa-bajnokság

lőrinci sPortcsarnok
Thököly út 5.
Telefon/fax: 291-0535
www.sportszerukft.hu
Április 30. 9 óra: Royal Sprint – 
labdarúgótorna
Május 1. 8 óra: Pestszentimrei SK 
– BRSE férfi kézilabda-mérkőzés 
(Bp. I. o.)
Május 1. 10 óra: Pestszentimrei 
SK–Csepel női kézilabda-mérkőzés 
(Bp. I. o.)
Május 6. 18 óra: PLER–Kecskemét 
férfi kézilabda-mérkőzés (NB I.) 
Május 13. 18 óra: PLER–Csurgó 
férfi kézilabda-mérkőzés (NB I.)
Május 15. 8 óra: Pestszentimrei 
SK–Hort SE férfi kézilabda-mérkő-
zés (Bp. I. o.)
Május 15. 10 óra: Pestszentimrei 
SK–Hort SE női kézilabda-mérkő-
zés (Bp. I. o.)

lőrinci nagykÖnyVtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Április 26.14 óra: A Tájak – Korok 
– Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Május 6. 17 óra: Izgő-mozgó Klub
Május 8.: „Ott vagyunk már?” 
– Túrakör – Börzsöny vidékén: 
Nagybörzsöny. Útvonal: Nagy-
börzsöny (vízimalom, Árpád-kori 
templom, horgásztó, Bányász-
templom, Lek-Vár-Lak) – Hosszú-
völgy – Kisirtáspuszta – Érsek-rét 
– Nagy-Sas-hegy – Márianosztra. 
Táv: 17 km. Találkozó és költség: 
tervezés alatt. Öltözet: időjárásnak 
megfelelő. Nehézség: nehéz, a 
szokottnál hosszabb és szintemel-
kedés is van
Május 11. 17 óra: KézműveSzerda 
– Papírfüzérek
Május 17. 14 óra: Szent Lőrinc-la-
kótelepi nyugdíjasklub
Május 18. 16 óra: Olvasó-társ

Május 24. 14 óra: A Tájak – Korok 
– Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
62 éven felüli olvasóink a könyvtár-
ban ingyenesen internetezhetnek.

csontVáry utcai 
fiókkÖnyVtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Május 5. 10 óra: Csevegő csütörtök
Május 16. 13.15: Meseolvasás

Pestszentimrei kÖnyVtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Május 13. 14 óra: Babonák nél-
kül… – fekete macskát készítünk.
Május 13. 17 óra: Mesekuckó – 
bábozik a Bakó-család. 

galéria 18

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
Május 3. 17 óra: „Fecskedal” – 
Garamvölgyi Béla festőművész 
és Huller Ágoston képzőművész 
kiállításmegnyitója

téglagyári megálló

Üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
Május 13.: Gesarol-koncert
Május 14.: Hip-hop Station vol.4
Május 20.: Jeruel Family-koncert 
A koncertek kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek felől érdeklődni 
lehet a Téglagyári Megálló telefon-
számán.

kondor Béla
kÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 30. 11 óra: A 25 éves Kon-
dor Béla Közösségi Ház művészeti 
csoportjainak szabadtéri bemutatója
Április 30. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Időpontváltozás! Április 28-a helyett 
május 3. 17 óra: Gálaműsor a 25 
éves Kondor Béla Közösségi Ház 
tiszteletére, az intézményhez kötődő 
neves művészek közreműködésével.
Május 7. 16 óra: Zenés, táncos, 
műsoros délután a Marsai Dalkör 
közreműködésével
Május 8. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Május 8–9. 10 óra: Szellemisport-
bajnokság, logikai játékokat kedvelő 
fiatalok versenye
Május 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Május 15. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Május 17. 17 óra: Közéleti témák 
közszereplőkkel keddenként-sorozat
Május 18. 18 óra: Soha nem látott 
képek – Chochol Károly fotóművész 
kiállításmegnyitója

VárosHáza díszterme
Városház utca16.
Április 28. 18 óra: Németszár-
mazású Polgárok Egyesülete 
Liederschatz kórusának hangverse-
nye, vendégkórus részvételével
Május 3. 18 óra: Dohnányi Ernő 
Zeneiskola Hegedű Tanszak hang-
versenye
Május 5. 18 óra: Boccaccio-mesék 
felnőtteknek Zalka Csenge Virág 
mesemondó közreműködésével
Május 6. 18 óra: Zeneest látás-
sérült gyermekeknek, látássérült 
előadóktól a Pestszentlőrinci Lions 
Klub szervezésében. Közreműködik: 
Magyar Csaba zongora, Geszti 
Eszter fuvola, Flamich Márta ének, 
Konyicska Renáta zongorán játszik. 
Szeretettel várunk minden kedves 
zenekedvelő támogatót.
Május 17. 18 óra: Könyvbemu-
tató „Hótakarta tadzsik lelkek” 
Tadzsikisztánt bemutató antológia

Út galéria
Madách utca 49.
Május 5. 18 óra: XV. Tavaszi Tárlat. 
A kiállítás május 28-ig tekinthető 
meg.

óVodatÖrténeti 
kiállítóterem

Kondor Béla sétány 3. 
(az Eszterlánc Óvoda épületében)
Nyitvatartás: hétfő 14–18, szerda 
és péntek 9–13 óráig.
Az épület hétvégéken és iskolaszü-
neti időszakokban nem látogatható!
Jelentkezni Lőke Józsefné 
Mayánál, a 06-30-463-6859-es 
telefonszámon lehet.
Kiállítás: „Lássuk a medvét!” – In 
memoriam Bartos Ildikó.
A kiállítás június 30-ig látogatható.

mÚzeumsarok 
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
Május 6. 10 óra: Az új telepü-
lés- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás ünnepélyes megnyitója. 
A kiállítás címe(i): 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből, illetve a 
Tomory-teremben: Oktatástörté-

netünk múltjából. A kiállítás május 
10-től látogatható. Nyitva tartás: 
kedd-szombat 14–18 óráig.
„Pusztától a parkvárosig” c. tabló 
kiállítás a külső fronton.

Pestszentimrei  
kÖzÖsségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 27. 14.30: Kertbarát Klub: 
Vetőmagszaporítás és anyaggal 
terjedő betegségek.
Április 29. 14.30: Darion Nicodemi 
– Hajnalban, délben, este. 
Rendezte: Varga Éva. Szereplők: 
Kökényessy Ági és Schnell Ádám. 
Belépő: 500 Ft.
Május 3. 18 óra: Ezoterikus Klub 
– Táltosok régen és most. Előadó: 
Soós Izabella
Május 7. 9–12 óráig: 
„Pestszentimrei Családi Szív Nap” 
– Szívügyünk: a szív! Hozza el gyer-
mekét, unokáját is! Az érdeklődők 
részére végzett ingyenes szűrővizs-
gálatok: vérnyomás, vércukorszint, 
koleszterin. Előadás és interaktív 
fórum: Szívbetegségek és magas 
vérnyomás. Kérdések és válaszok 
dr. Szauder Ipoly kardiológus 
főorvostól. 
Május 11. 18 óra: Gyermeknapi 
kreatívságok címmel a Kreatív Kéz-
műves Klub munkáiból összeállított 
kiállítás megnyitója. Köszöntőt mond 
Szarvas Attila, az Oktatási Bizottság 
elnöke. A kiállítást Diráné Huszár 
Gertrúd, a kerületi technika munka-
közösség vezetője nyitja meg.
Május 13–14-én Kreatív Kézműves 
Klub. Gyermeknapi sablonfestés 
és nyomdatechnika különböző 
alapanyagokra. Előzetes jelentke-
zést kérünk.
Május 14. 15 óra: Utazás a Föld 
körül – a Napraforgó meseszínpad 
előadása. 
Május 3-tól kéthetente kedden, 
15–18 óráig  életvezetési tanács-
adás JANCSÓ CSABA sorselemző, 
asztronumerológussal. 
Nyári táborok a PIK-ben! Képző-
művész Nagy Ernő festőművésszel, 
Kreatív Kézműves Balog Katával és 
színjátszó tábor Kökényessy Ágival.

Polgárok Háza
Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17-ig, 
szombaton 9–12 óra között.
Május 5-én, csütörtökön 18 órától 
az Üde Színfolt Kulturális Egyesület 
meghívására Ókovács Szilveszter, 
a Duna Televízió vezérigazgatója 
a vendégünk. Új munkájáról, a vál-
tozásokról, és változtatásokról Beke 
Mihály András, a Magyar Rádió 
szerkesztője kérdezi. 
Május 8. 16 óra: A Madách Film-
klub filmvetítése: „Tizenkét dühös 
ember” – amerikai film. Főszereplő: 
Mary McDonell és Jack Lemmon. 
Rendező: William Friedkin.
Május 20. 17 óra: Jótékonysági Est 
a tusnádfürdői gyermekotthon ja-
vára. Vendégünk Böjte Csaba atya, 
ferencesrendi szerzetes, Schmittné 
Makrai Katalin a jótékonysági soro-
zat fővédnöke, valamint a gyermek-
otthon néhány kis lakója az otthon 
vezetőjével. A belépés díjtalan, de 
számítunk pénzbeli adományaikra!

natik nők a XViii. 
kerületért alaPítVány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0777, 
Fax: 295-0666
www.natik.hu
Minden hétfőn 13–17 óra közötti 
nyitva tartással minden kedves 
vásárlót szeretettel vár a NATIK-
Antik-vár, a NATIK irodában! 
Folyamatosan gyarapodó készlettel, 
könyvenként 200 Ft-os áron. 
Április 29. 18 óra: „Hálózatosodás 
– tudomány vagy művészet?” – 
a pletyka jelentősége életünkben. 
Vendégelőadó: dr. Szvetelszky 
Zsuzsanna (ELTE-TáTK). Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház
Május 20. 18 óra: Baranyi Ferenc 
kortárs költő verseit előadja a szer-
ző. Énekkel és gitárral kísér: Kassai 
Franciska. Helyszín: Városháza 
Díszterme.
Május 21–24. Barangolás Dél-Len-
gyelországban Zakopane, Krakkó 
útvonalon, Dunajeci tutajozással. 
Jelentkezni a NATIK elérhetőségein 
lehet!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

kerek évfordulót ünnepel a kondor Béla közösségi 
Ház. az alapítás 25. évfordulójára színes kulturális 
programot állítottak össze.

Az egész évet a jubileum ünneplésére szánta a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház: a Havanna lakótelepen működő intézmény ugyanis 
éppen 25 éves. A kerek évfordulóra több nagyszabású rendezvény 
emlékeztet majd, de mind közül kiemelkedik a május 3-ra hirde-
tett gálaműsor.

– A közösségi ház névadása is májusban történt, a 25. évfor-
duló ünneplése tehát ekkor igazán jogos. A gálaműsorral az a cé-
lunk, hogy olyan művészeket mutassunk be a közönségnek, akik 
itt kezdték a pályafutásukat, és azóta már komoly eredményeket 
értek el – mondta el a ház munkatársa, Császár Bíró Lilla.

A reprezentatív gála tehát a szervezők szándéka szerint több 
művészeti ágból válogat, a helyi kulturális élet sokszínűségét 
igyekszik megmutatni. Fellép Bartók László Radnóti-díjas előadó-
művész, a Brass on Brass Dixieland Band, Inota Csaba többszö-
rös magyar bajnok táncos, Gönczy Attila versmondó, Hartmann 
Gábor és Sándor Éva énekes, a Kolibri Táncegyüttes, Katona Pé-
ter és Topalidis Kostas klasszikus gitárművész valamint Orosz 
Zoltán eMeRTon- és Artisjus-díjas harmonikaművész.

– Egy hónap múlva egy szabadtéri műsorban azok a művészek 
mutatkoznak be, akik ma is a Kondor művészeti körének aktí-
van jelen lévő tagjai, a nyár elején pedig a házban rendszeresen 
kiállító képzőművészek állítanak össze közös tárlatot. Jubileumi 
műsorokkal az év második felében is várjuk majd az érdeklődő-
ket – mondta el Császár Bíró Lilla

Ê K.Gy.

Programok
kÖzmegHallgatás
A kerületi önkormányzat 
május 3-án, kedden 19 óra-
kor közmeghallgatást tart 
a polgármesteri hivatal ta-
nácstermében (Üllői út 400. 
I. emelet) a Hunyadi Mátyás 
Gimnázium és a Pitagorasz 
Általános Iskola átadása 
ügyében a képviselő-testü-
let határozata alapján.

VÁROSKÉP n 2011. ÁPRiliS 6. n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Tündérkert Majális 
2011. Május  1. 

 
Várjuk Önt és Kedves családját és ismerőseit 20 11. Május 1.-én a pestszentlőrinci Új Tündérkert Étterem 
parkjában az évszázados gesztenyefák alatt tartandó, különleges hangulatú majálisunkra. 

Délelőtt 10 órakor ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét az egész napos ismeretterjesztő ugyanakkor 
szórakoztató kulturális rendezvény. 

- Veterán Hofherr-Dutra traktorok, gépek, berendezések kiállítása 
- Traktor felvonulás a környékbeli utcákban 
- Korabeli cséplési jelenet bemutatása a Tébláb Népi Művészegyüttes dalos táncjátékával 
- Egész napos hőlégballonos bemutató az érdeklődők kötött ballonos repültetésével 
- Veterán autó és motor kiállítás 
- Földjeink, erdeink kincsei - Hungaricumok bemutatója 
- Gyermekek részére kisállat simogató és kistraktor vezetés 
- A Dohnányi Ernő zeneiskola fúvós bemutatója 
- A Karda Beáta énekstúdió fellépése 
- Szakavatott tárlatvezetések 

Egész nap színes programokkal és minden igényt kielégítő vendéglátással várjuk az érdeklődőket. 

 
Új Tündérkert Étterem   Nosztalgia Kávéház és Cukrászda 

1183. Budapest, Gyöngyvirág utca 6-8. 
www.ujtunderkert.hu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             KUPON 

 
 
1 gombóc ajándék fagyi gyermekének                                                                            10% kedvezmény az étel és      
                                                                                                                                                              ital pultnál 

Az olvasás kedvelői tudják, a könyvtár 
ma már valójában többfunkciós kulturá-
lis centrum, ahol a könyvek böngészgeté-

se, a kölcsönzés mellett irodalmi esteken, zenés 
eseményeken, családi programokon vehetnek 
részt. A húsvét közeledtén a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár pestszentimrei fiókja (Nagykőrösi út 
56.) is rendkívüli rendezvénnyel várja az érdeklő-
dőket: húsvétra készíthetnek papírból díszbárányt 
a családi kézműves foglalkozás résztvevői.

– Havi rendszerességgel hirdetünk kézműves 
foglalkozásokat – árulta el Pöttösné Török And-
rea, a könyvtár vezetője. – Mint minden hasonló 

intézmény, mi is fontosnak tartjuk, hogy felkelt-
sük a fiatalok érdeklődését is a könyvek, az olva-
sás iránt. Ráadásul nekünk egy helyi problémával 
is meg kell küzdenünk: a pestszentimreiek egy 
részében még nem tudatosult, hogy itt is műkö-
dik egy könyvtár. Ezért jött az ötlet, hogy szer-
vezzünk olyan családi programot, ami becsábítja 
a szülőket és a gyerekeket is. A könyvtárvezető 
azt is elmondta, hogy a kézművesfoglalkozások 
mellett bábozást is gyakran szerveznek, amit kü-
lönösen szeretnek az apróbbak.

A báránykészítő kézművesdélutánt április 13-
án 14–18 óráig tartják. Ê K. Gy.

Hősök tere 2011. – Húsvétváró Családi Napot szervez április 16-án, szombaton 
10 órától Pestszentimrén a Hősök terén az Együtt Pestszentimréért Egyesület és a 
pestszentimrei katolikus, református és baptista egyház. Gyermekeknek tojásfestés, 
állatsimogató, arcfestő, lufihajtogató, báb- és pantominelőadás. A felnőttek hímes tojást, 
kézimunkákat, könyveket, virágokat és  ajándékokat vásárolhatnak.

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre  
önkormányzata

Üllői út 400.
Telefon: 296-1300
Városház u. 16.
Telefon: 296-1400
Hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, 
péntek: 8–12, www.bp18.hu
Április 11. Jeles napok, népi 
hagyományok ápolása az Eötvös 
Loránd Általános Iskolában
Április 26. „100 éves iskolánk 
múltja és jelene” – Táncsics Általá-
nos és Német Nemzetiségi Iskola

40.

Vilmos endre  
sPortcentrum

Nagybecskerek utca 32.
Nyitva tartás: uszoda 6.15–20.30 
óráig, sportpálya 6–22 óráig.
Asztalitenisz bajnoki mérkőzés:
Április 9. 9 óra: Malév – Dunaúj-
város
Kosárlabda felnőtt bajnoki mérkő-
zések:
Április 10. 16.30: Malév–Vasas 
MKB

rózsa műVelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Április 10. 11 óra. Mazsola és Tádé 
– a Fabula Bábszínház előadása; 
Belépő:990 Ft/fő
Április 10. 15 óra: Tiszta kabaré, 
piszkos jó poénokkal – Fergeteges 
kabaréjelenetek a Fogi Színház 
előadásában. Szereplők: Csala 
Zsuzsa, Straub Dezső, Rátonyi 
Hajni, Fogarassy András, Oszter 
Alexandra/Fogarassy Bernadett, 
Straub Péter, Balázs Andrea, 
Böröndi Tamás/Beleznay Endre. 
Belépő: 2 600 Ft/fő
Április 16. 9 óra: Babaholmi börze
Április 17. 11 óra: Árgyélus királyfi 
– a Lőrinci Színpad meseelőadása. 
Belépő: 990 Ft/fő
Április 29. 17 óra: Útközben – Lach 
Sándor festőművész kiállításának 
megnyitója. A belépés díjtalan.

Pestszentimrei
sPortkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Április 7. 18 óra: X Faktor-koncert
Április 9–10.: ESDU EB – tánckva-
lifikációs verseny
Április 15. 19 óra: Kárpátia-koncert
Április 16–17.: Férfi kézilabda 
Magyar Kupa – final four a PLER 
részvételével

lőrinci sPortcsarnok
Thököly út 5.
Telefon/fax: 291-0535
www.sportszerukft.hu
Április 10. 8 óra: Pestszentimrei 
SK–KEAC BP. I/férfi kézilabda-
mérkőzés 
Április 10. 10 óra: Pestszentimrei 
SK–Testvériség BP. I/női mérkőzés
Április 10. 14 óra: Malév SC–Tata 
– férfi kézilabda-mérkőzés

lőrinci nagykönyVtár
Thököly út 5.
www.fszek.hu/thokoly
Április 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– Nyuszi, Húsvét
Április 13. 17–19 óra között: 
KézműveSzerda – Készüljünk 
együtt a húsvétra! Asztaldíszek, 
nyuszik, bárányok, csibék hada vár 
itt, és még tojásfestési ötleteket is 
adunk.
Április 17.: Ott vagyunk már? Túra-
kör. A Vértes kincsei: Gerencsérvár 
– Vértesszentkereszti kolostorrom. 
Útvonal: Oroszlány – Labanc dűlő 
– Dobai tó – Szakadék-cser – 
Gerencsérvár – Vértesszentkereszt, 
a bencés kolostor romja – 
Nánapuszta–Pusztavám. Táv: 18 
km. Találkozó: 7.15, Kelenföldi 
pályaudvar, győri vonat vágányánál. 
Április 19.14 óra: Szent Lőrinc-la-
kótelep Nyugdíjas Klub
Április 20.16 óra: Olvasó-társ
Április 26.14 óra: A Tájak – Korok 
– Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja 62 éven felüli olvasóink a 
könyvtárban ingyenesen interne-
tezhetnek.

csontVáry utcai 
fiókkönyVtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Április 7. 10–12 óra között: 
Csevegő csütörtök
Április 18. 13–14 óra között: 
Meseolvasás

Pestszentimrei könyVtár 
Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Április 13. 14–18 óráig: Húsvéti 
bárányt lehet készíteni könyvtá-
runkban.
Április 15. 17 óra: Mesekuckó – 
bábozik a Bakó-család.

galéria 18
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575

Április 19. Pósfainé L. Kovács Júlia 
kiállítása

téglagyári megálló
Üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
Április 8. GESAROL koncert, 
vendég: Üzletembers
Április 9. Zöld a Bíbor Band 
koncert
Április 15. Jeruel Family koncert
Április 16. Metallica-est: házigaz-
da: Magnetica
Április 23. Korál Forever koncert
A koncertek kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek felől érdeklődni 
lehet a Téglagyári Megálló telefon-
számán.

kondor Béla
közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Április 9. 8 óra: Baba-mama börze
Április 9. 15 óra: Fényes György 
és társulatának tavaszköszöntő 
műsora
Április 10. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Április 13. 17 óra: A XI. Ifjúsági 
Művészeti Fesztivál Képző- és 
Iparművész pályázat kiállítása és 
díjátadó ünnepsége
Április 13. – május 8. 17 óra: 
XI. IMF Képző- és Iparművészeti 
pályázat kiállítása
Április 14. 10 óra: PÓDO-HÍD – 
Roma Összművészeti Fesztivál
Április 15. 14.30: Harisnyás Pippi 
zenés mesejátéka – Holle Anyó 
Színház előadásában
Április 16. 10 óra: Regősök Húrján 
Vers- és Szépprózamondó Verseny 
budapesti és Pest megyei elődöntő-
je 10–14 éves korosztály számára
Április 17. 10 óra: Csoki koncert – 
Játék és muzsika gyerekeknek
Április 19. 18 óra: Közéleti témák 
közszereplőkkel – „Magyarország 
új alkotmánya” Vendégelőadó: 
Dr. Kolláth György alkotmányjogász. 
(A NATIK szervezésében.)
Április 24. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Április 28. 17 óra: Gálaműsor a 25 
éves Kondor Béla Közösségi Ház 
tiszteletére, az Intézményhez kötődő 
neves művészek közreműködésével

VárosHáza díszterme
Városház utca 16.
Április 8. 18 óra: „Húrok édes 
dallamán” – Kórushangverseny
Április 10. 18 óra: Tósoki Anikó 
és barátainak műsora a Költészet 
Napja előestéjén
Április 11. 18 óra: „Jönnek hivatlan 
is mind a hűségesek” – Szokolay 
Zoltán versmondó estje 
Április 12. 18 óra: A Dohnányi Ernő 
Zeneiskola Zongora Tanszakának 
hangversenye
Április 14. 18 óra: Szent Lőrinc 
Katolikus Általános Iskola diák-
hangversenye
Április 15. 18 óra: Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium művésztaná-
rának, Dévényi Cecília operaéne-
kes áriakoncertje, Sümegi Enikő 
kíséretével
Április 17. 18 óra: „Tanuld a zenét” 
– Fellegi Ádám, Liszt-díjas zongo-
raművész koncertje a Kondor Béla 
Közösségi Ház szervezésében
Április 22. 18 óra: „Triolá-
val a klasszika korában” a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola Triola 
Fúvósegyüttesének koncertje
Április 28. 18 óra: Német 
származású Polgárok Egyesülete 
Liederschatz kórusának hangverse-
nye, vendégkórus részvételével

Út galéria
Madách utca 49.
Április 14. 18 óra: Sándor József 
Attila festőművész Képcsarnok 
című tárlatának megnyitója

Pestszentimrei  
közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Április 6. 18 óra: „Csillagszeműek” 
címmel Fülep Erzsébet és Kodrucz 

Sándor gyermekfotóiból nyílik 
kiállítás. Köszöntőt mond Kucsák 
László alpolgármester, közreműkö-
dik a Gyöngyszem óvoda. A kiállítás 
április 30-ig látogatható.
Április 13. 17.30: Kertbarát Klub: 
Zöldségfélék védelme.
Április 17. 10 óra: VII. PIK KUPA és 
Tánciskolai Táncosok XIX. Találko-
zója és Versenye a Pestszentimrei 
Sportkastélyban.
Április 19. 18 óra: Ezoterikus Klub: 
Tai-chi. Belépő: 300 Ft.
Április 27. 14.30: Kertbarát Klub: 
Vetőmagszaporítás és anyaggal 
terjedő betegségek.
Április 29. 14.30: Darion Nicodemi 
– Hajnalban, délben, este. 
Rendezte: Varga Éva. Szereplők: 
Kökényessy Ági és Schnell Ádám. 
Belépő: 500 Ft.

feHéren feketén galerie
Teleki utca 26/B.
Telefon: 290-9047
E-mail: ffgalerie@freeemail.hu
Április 8. 18 óra: Hincz Gyula, 
Kossuth-díjas festőművész fiatal-
kori képeinek kiállítás megnyitója. 
Köszöntőt mond: Szarvas Attila az 
önkormányzat oktatási, közműve-
lődési, sport- és ifjúsági bizott-
ságának elnöke. Megemlékezik: 
Bereczky Loránd a Magyar Nemzeti 
Galéria nyugalmazott főigazgatója. 
Közreműködik: Simándi Éva, Szé-
kely Péter, Sáska Gábor. A kiállítás 
április 29-ig tekinthető meg, 
előzetes egyeztetés alapján.

Polgárok Háza
Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17-ig, 
szombaton 9–12 óra között.
Április 7. 18 óra: „Az ügynökök a 
Paradicsomba mennek” című film 
bemutatója. A film a rendszer-
váltás idejére kalauzolja a nézőt, 
története középpontjában pedig egy 
valamikori ügynök áll. A 90 perces 
film vetítése után Dézsy Zoltán ren-
dezővel Kondor Katalin beszélget. 
A belépés ingyenes!
Április 10. 16 óra. Madách Film-
klub – Mel Gibson: A Passió. A 
belépés díjtalan.
Április 15–21-ig, 
IRÁNY SZÉKELYFÖLD!
Az elmúlt évben sikeresen 
megszervezett erdélyi utat ismét 
meghirdetjük, a tervezett időpont 
változott: május helyett április 
közepén lesz a program. Szállás 
Tusnádfürdőn a Szent Kristóf 
Panzióban, félpanziós ellátással. 
A programokra innen indulva, 
tapasztalt idegenvezetővel bejárják 
az egész Székelyföldet.
Részvételi díj: 52 000 Ft (busz, 
szállás, félpanziós ellátás, idegen-
vezetés)
Április 25-én 16 órától Locsolóbált 
tart a Kikelet  Egyesület a Polgárok 
Háza és a Tébláb Alapítvány közös 
szervezésében a Polgárok Házá-
ban. Húsvéti játékok, tánctanítás, 
magyar táncház várja az érdeklő-
dőket. A belépő: felnőtteknek: 500, 
gyerekeknek: 300 Ft és 2 db főtt 
tojás. A Polgárok Háza nyitvatartási 
ideje alatt könyvárusítás. Történel-
mi témájú kötetek, közkedvelt írók 
regényei nagy választékban.
Ingyenes jogi tanácsadás minden 
szombaton 9–12 óráig.

lmP kluB
Baross u. 8./a
Baross Kisvendéglő különterem
2011. április 14. 18:00-21:00
"Terítéken a cenzúratörvény"
Beszélgetés Bodoky Tamás oknyo-
mozó újságíróval

natik nők a XViii. 
kerületért alaPítVány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0777,  
Fax: 295-0666
www.natik.hu
Minden hétfőn 13–17 óra közötti 
nyitva tartással minden kedves 
vásárlót szeretettel vár a NATIK-
Antik-vár, a NATIK irodában! 
Folyamatosan gyarapodó készlettel, 
könyvenként 200 Ft-os áron. 
Április 22–25. Húsvétolás Kár-
pátalján – Beregszász, Munkács, 
Vereckei-hágó, Szolyva, Técső, 
Nagyszőlős, Tiszaújlak, Rahó, 
Európa közepe. Bővebb információ: 
295-0666, 06-20-524-3043.
Április 29. 18 óra: „Hálózatosodás 
– tudomány, vagy művészet?” – a 
pletyka jelentősége életünkben. 
Vendégelőadó: Dr. Szvetelszky 
Zsuzsanna (ELTE-TáTK). Helyszín: 
Kondor Béla Közösségi Ház

Bal 18 közéleti káVézó
Üllői út 337. (MSZP-székház)
Április 14. 17.30: Szegvári Katalin 
újságíró, műsorvezető előadása. 
Főbb témák: az alkotmányozás, a 
médiatörvény és a sajtó szabadsá-
ga, a kultúra finanszírozása, állami 
támogatása, a köz- és a felsőokta-
tás helyzete, az emberek és a poli-
tika kapcsolata. Az est moderátora: 
Dr. Feitl István, a Politikatörténeti 
Intézet főigazgató-helyettese.
A program ingyenes, a vendégeket 
kávéval és pogácsával várják.

magyarok  
szöVetsége – Előadás
Április 8. 17 óra: A Ma-
gyarok Szövetsége XVIII. 
kerületi szervezete ásvány-
kiállítással egybekötött 
előadást tart. Az előadás 
címe: A gazdaság hely-
reállításának egyik lehet-
séges módja. Az előadás 
helyszíne: Üllői út 517. 
A belépés ingyenes.
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„A jó és működő 
dolgokat meg-
hagyni, a hiány-

zókat pótolni!” Egyet-
len mondatban talán 
így lehetne leginkább 
jellemezni a kerület 
most készülő, új sport-
tervezetének lényegét. 

Rendkívül komoly elképzelések 
találhatóak abban a tervezetben, 
amely „A sport a mi szívügyünk” 
munkacímet viseli, és amely ősz-
re nyeri el végleges formáját. Az 
már most is látható: amennyiben 
a tervek megvalósulnak, jelentős 
fejlődés várható városrészünk 
sportéletében.

– Fontosnak tartom leszögez-
ni, hogy a készülő sportstratégi-
ánknak korántsem a nulláról kell 
indulnia – emelte ki Lévai István 
Zoltán alpolgármester. – A miénk 
egy sportos kerület! Mind a tö-
megsport, mind a diáksport, mind 
pedig a versenysport területén 
kitűnő alapokkal rendelkezünk, 
amelyek növelik városrészünk 
presztízsét. A cél ezért most az, 
hogy ami jó, azt megőrizzük, és 
mellé újabb fejlesztéseket próbál-
junk megvalósítani. Ezek célterü-
lete elsősorban a Bókay kert és a 
Halmierdő lehet.

ÓvodAi és 
iskolAi sport
De mik vajon azok, amelyek az 
„újabb fejlesztések” közé tartoz-
hatnak? 

A versenysport és a tömeg-
sport területén is vannak célja-
ink, új ötleteink – mondta az al-
polgármester. – A téli, időszakos 
jégpálya bombasikere mutatja: 
városrészünk lakói igenis vevők 
az új elképzelésekre. A gyer-
mekek egészségesebb fejlődése 

érdekében a helyi tantervbe sze-
retnénk beépíteni a mindennapos 
testnevelésórákat. Egyértelmű és 
világos célunk, hogy a legkisebb 

gyermekek életének is szerves 
része legyen a sport. Úgyszintén 
szeretnénk, ha az eddigieknél 
lényegesen több sportesemény-

nek adna otthont kerületünk. Itt 
már most is láthatóak az előrelé-
pés jelei, hiszen mi rendeztük a 
kézilabda Magyar Kupa négyes 

döntőjét, és előttünk áll az U21-es 
korfball Európa-bajnokság.

Fontos kiemelni, hogy az ön-
kormányzat ismét kiírja a ke-
rületi sportpályázatot, amelyen 
diák- és versenysport egyesületek 
egyaránt részt vehetnek. A pályá-
zat részleteit jelenleg dolgozzák 
ki. 

Az EtAlonbÓl 
FElcsútrA
Nagyon fontos, hogy az sportos 
életet választó gyermekek lás-
sanak maguk előtt jövőképet, 
szép célokat. Ezen gondolat men-
tén tető alá kívánunk hozni egy 
megállapodást, amely lehetőséget 
teremtene az Etalon Sport Álta-

lános Iskola legjobb növendékei 
számára, hogy Felcsútra, a Pus-
kás Ferenc Labdarúgó Akadémiá-
ra kerüljenek. Emellett vannak 
terveink a Malév és a PLER kézi-
labda-utánpótlásának akadémiai 
jellegű felfejlesztésére is – tudtuk 
meg Lévai István Zoltántól.

TeTTek kellenek!
Szarvas Attila az önkor-
mányzat sportbizott-
ságának elnöke – nem 
mellékesen testnevelő 
tanár – saját munkája 
kapcsán is látja, milyen 
űrt pótol majd be a ké-
szülő sportstratégia.
– Az elmúlt években is 
sok szó esett a sportról, 
ám az igazat megvallva 
érdemi cselekvés nem 
történt. Most nemcsak 
azért vagyok boldog, 
mert a kerületvezetésen 
érzem a valódi tenni 
akarást, hanem azért is, 
mert olyan összesze-
dett, remek sportstra-
tégia van készülőben, 
amely a helyi sportéle-
tet teljesen lefedi.



SportSzéles összefogással őszre elkészül a kerület új sportstratégiája

Rengeteg a megvalósításra váró ötlet

„Ez egy sportos
kerület!”

Sport
hírek
Marosi Ádám 
diadala
Az olaszországi Sassariban 
rendezett öttusa világkupa-via-
dalt Marosi Ádám nyerte meg. 
A kerületünkben élő kiváló 
öttusázó 44 ponttal előzte meg 
a 2. helyezett orosz Leszunt.

Táncbajnokság 
A Pestszentimrei Sportkas-
tély adott otthont az Európai 
Showtánc Szövetség (ESDU) 
által szervezett nemzetközi 
táncbajnokságnak. A bajnok-
ságsorozatban a manapság 
divatos táncok mindegyikéből 
láthattunk ízelítőt. 

Bombaforma
Amíg a Budapest Bajnokság 
II/1-es osztályában szereplő 
1908 SZAC KSE tartja kitűnő 
formáját, és magasan vezeti a 
tabellát, addig az egy osztállyal 
feljebb játszó Pestszentimrei SK 
első öt tavaszi meccséből csak 
egyet tudott megnyerni. A PSK 
3 ponttal vezet a kieső helyen 
álló MAC előtt.

Vajkos siker
Budapest gyermek és serdülő 
válogatott atlétáinak győ-
zelmével zárult a dortmundi 
nemzetközi utánpótlás atlétikai 
csapatverseny. A magyar 
küldöttségben helyet kapott 
a Vajk-sziget Általános Iskola 
diákja, Renner Luca is, aki 
magasugrásban győzött 155 
cm-es teljesítménnyel.

Mélyponton 
a pekingi klasszis

Európát várjuk! 
közeledik az U21-es korfball európa-bajnokság 
rajtja. A rangos rendezvényt május 8–14. között a 
Pestszentimrei Sportkastélyban rendezik. Arról már 
ejtettünk szót, mi is az a korfball, most annak pró-
báltunk utánajárni, hogy hazánk hol helyezkedik el 
európa és a világ korfballtérképén.

Idén 20 éve, hogy Magyarországon megalakult a korfballszö-
vetség. 

– Húszéves korunkkal fiatal szövetségnek számítunk – mondja 
határozottan Babusa Árpád, a Magyar Korfball-szövetség elnöke. 
– Ennek ellenére a sportág egyértelműen gyökeret vert Magyaror-
szágon, ami nagy szó. A korfball népszerűsége töretlenül növek-
szik, évről évre egyre többen kezdenek játszani, és immáron négy 
korosztályban írunk ki országos bajnokságot.

Ezekben a bajnokságokban kerületünk is érdekelt, ugyanis az 
1908 SZAC KSE valamennyi korcsoportban versenyeztet csapatot. 
Ezt a honi szövetség is értékeli.

– A SZAC KSE már évek óta meghatározó az utánpótlásban, 
minden korosztály válogatottjában vannak meghatározó játékosa-
ik. Válogatottjaink ezzel párhuzamosan fokozatosan zárkóznak fel 
a világ élmezőnyéhez – folytatja a szövetség elnöke. 

Szavaiból kitűnik, hogy a Pestszentimrei Sportkastélyba kiláto-
gató, remélhetően minél nagyobb számú közönség joggal remény-
kedhet néhány szép győzelemben.

– Azt kell mondanom, hogy jobb helyre nem is jöhetne az Eu-
rópa-bajnokság – jelenti ki Babusa Árpád. – Az U21-es válogatott 
törzsét az 1908 SZAC KSE játékosai alkotják, emellett pedig mind 
a klubvezetés, mind pedig az önkormányzat is jelezte, hogy öröm-
mel helyt adnának a seregszemlének. Innentől kezdve egyértelmű 
és kézenfekvő volt az összefogás.

A korfball Európa-bajnokságról további részletek olvashatók a 
naponta frissülő, „bp18.hu” honlapon.

A Veszprém nyerte a kézilabda Magyar kupát

Csodálatos ezüstérem 
a Sportkastélyban

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mindenki VéleMénye SzáMíT!
lévai istván zoltán alpolgármester és kissné baumann 
Gizella irodavezető mutatta be a készülő kerületi 
sportstratégiát a városházán. Az április 19-i esemény-
re meghívást kaptak a kerületi oktatási intézmények, 
a sportegyesületek és a helyi média képviselői is. 
kerületünk alpolgármestere világossá tette, hogy 
a sportstratégia elkészülte és sikeres megvalósítása 
csak széles összefogással valósulhat meg. éppen 
ezért mindenki véleményére, ötletére számít az önkor-
mányzat.

� kitűnő szervezés, 
izgalmas mérkő-
zések, kiemelke-

dő veszprémi játék, és 
dermesztő elődöntő 
után megszerzett 
plEr-ezüst. nagyjából 
így lehet összefog-
lalni a pestszentimrei 
sportkastélyban lezaj-
lott kétnapos kézilab-
daünnepet.

A szombat az elődöntők, a vasár-
nap pedig a helyosztók napja volt 
a férfi kézilabda Magyar Kupa 
négyes döntőjén. Csapatunk az 
elődöntőben a Váccal mérkőzött, 
és végül nagy csatában büntetők-

kel győzte le a Duna-parti együt-
test. A másik elődöntőn a Veszp-
rém simán verte a Tatabányát. 

A Veszprém és a PLER KC 
között fényévnyi a különbség az 
anyagi lehetőségekben, ezért vér-
mes reményeink nem lehettek a 
döntőben. Elvárásunk elsősorban 
az lehetett, hogy együttesünk 
bátran küzdjön, és – a tv-közve-
títést kihasználva – mutassa meg 
ország-világ előtt, hogy méltó 
ellenfele tud lenni Európa egyik 
legkiválóbb kézilabda-csapatá-
nak. Ezt csak hellyel-közzel való-
sította meg a PLER. 
Minden elismerés a 20. kupa-
győzelmét arató Veszprémnek, 
hiszen Mocsai Lajos tanítványai 
végig komolyan vették a találko-
zót, és még a cserejátékosok is 

igyekeztek teljes erőbedobással 
játszani. A 37-19-es vereség elle-
nére szégyenkezésre nincs ok, 
hiszen a gőzmozdony sem veheti 
fel a versenyt a mágnesvasúttal. 
Másrészt az ezüstérem – a Veszp-
rém vélelmezett bajnoki címe 
miatt – ugyanúgy KEK-indulást 
ér, mint az aranyérem ért volna. 
Az élet a kupaezüst után sem áll 
meg, a csapat gőzerővel készül a 
bajnoki rájátszásra.

PeRicS leTT 
A legjobb
A négyes döntő leg-
jobbja dejan Perics, 
az Mkb-Veszprém 
kapusa lett, akinek 
különdíját Ughy 
Attila polgármester 
adta át.
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Rendôrkapitányság
Üllôi út 438. Tel.: 292-9200

Tûzoltó-parancsnokság
Üllôi út 235. Tel.: 459-2319

Pestszentlõric-Pestszentimre
Polgármesteri hivatal
Üllôi út 400. 
Tel.: 296-1300
Városház utca 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30-18, Sz.: 8-16, P.: 8-12

Ügyfélszolgálati irodák
Üllôi út 400. 
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100. 
Tel.: 297-5619
H.: 10-18, K., Cs.: 8-16,
Sze.: 8-18, P.: 8-12

Okmányirodák
Városház u. 16. Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80. Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5640, 297-5641
H.: 13.30-18, K., Sze.: 8-16,
Cs.: nincs, P.: 8-14
12-13-ig ebédszünet

Városüzemeltetô Kft.
Zöldszám: 06-80-202-471

Közjegyzõk
Üllõi út 423. I. em.
T.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
T.: 297-4110
Üllõi út 365. I/1. 
T.: 290-0809

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. stny. 1.
T.: 294-1011
Diszpécserszolgálat: 
T.: 06-30-581-7310

Imre-Pont
Kisfaludy u. 68/b. 
T.: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu

Zsebõk Zoltán Szakrendelõ
Thököly út 3.
Pintér Kálmán Szakrendelõ
Nemes u. 18.
www.18euszolg.hu
Telefon: 297-1210

Elküldheti kérdését
észrevételét
mobiltelefonon, sms-ben:
dr. Ternyák Péter Lajos 
irodavezetõnek
(okmány és hatósági iroda), 
SMS: 06-30-439-0266;
dr. Szabó Imréné irodavezetõnek
(szociális és gyermekvédelmi
iroda), SMS: 06-30-439-0260.

Ingyenes zöld szám
üzenetrögzítõ 

tel.: 06-80-204-080

Kerületi hírek:
www.bp18.hu

Fontos telefonszámok

Az I. sz. Etalonsport iskolá-
ban működő Gloriett SE
szenzációs teljesítményt
produkált fociban.

SZERKESZTÕSÉG

Szeptember 25-26-án ren-
dezték meg a IV. Cordial CUP
küzdelmeit. Ezen a 2000-es
korosztály 32 csapata küzdött a
kupáért és az európai döntõbe
jutásért. Ez Magyarország en-
nek a korosztálynak megren-
dezett legnagyobb és legrango-
sabb labdarúgó tornája. A „ha-

zai” fiúk rögtön az elsõ mérkõ-
zésen a Ferencváros csapatá-
val találták szemben magukat,
és gyõzelemnek örülhettek. Az
Abony és a Baráti Bõrlabda FC
csapata ellen is gyõzelemmel
távozhattak a pályáról. Ezzel a
legjobb 16 közé kerültek. Ott a
Siófok ellen biztosították a 8
közé jutást. A Dalnoki Akadé-
mia legyõzésével a döntõért
mérkõzhettek, de az elõdöntõ-
ben a Debreceni Olasz Foci Su-
li az útjukat állta (0-2). A har-
madik helyért ismét a Ferenc-
város várt rájuk és õsszel már

harmadszor is gyõzelemnek (3-
2) örülhettek, így a tornán a
harmadik helyen végeztek. A
tornát a Videoton FC Fõnix
csapata nyerte. 

Az etalonos csapat tagjai: Il-
lés Bence, Komisszár Kristóf,
Östör Martin, Maglóczki Márk,
Lefler Benjámin, Pisont Patrik,
Csonka András, Kerékgyártó
Marcell, Kerékgyártó Zalán,
Sápi Zoltán, Balogh Dominik,
Béres Bence, Vancsay Márk,
Lutzer Bence, edzõk: Varga Ist-
ván, Gombos László. (Forrás:
Berger Zoltán)

Szinte a világ minden szeg-
letéből érkeztek a karate
sport képviselői, hogy részt
vegyenek a sportkastélyban
szeptember 25-26-án ren-
dezett XIII. Budapest Open
– Széf 97 kupa nyílt nemzet-
közi karate bajnokságon.

PEJ LÁSZLÓ

A kétnapos küzdõsport via-
dalt a Magyar Goju-Kai
Karate-do Szövetség rendezte.
A versenyre közel ezer játékos
adta le a nevezését olyan orszá-
gokból, mint: Szlovákia, Egyip-
tom, Dél-Afrika, Ukrajna, Len-
gyelország, Horvátország,

Csehország, Szerbia, Románia,
Palesztina, Lettország, Izrael,
Katar, Chile, Brazília, Portugá-
lia, Finnország és természete-
sen Magyarország. A hazai ka-
rate világ kétszázötven induló-
val vágott neki a hétvégi ver-
senynek. Összesen 61 kategóri-
ában álltak szõnyegre a sporto-
lók. A kategóriákat több szem-
pont szerint alakították ki. Élet-
kor szerint. Felnõtt, U21, juni-
or, 15-14, 13-12, 11-10 és 8-9
éves. Természetesen nem sze-
rint, fiú és lány és testsúly sze-
rint is. Például felnõtt férfiak-
nál –84 kg kategória vagy 15-14
éves lányoknál –47 kilogram-
mos csoportba lehetett kerülni.

A verseny formája szerint is in-
dulhattak a karatésok. Kata,
vagyis formagyakorlat bemuta-
tásban és kumitéban, ami a
párharcot jelenti. A szõnyege-
ken reggeltõl estig zajlottak a
küzdelmek. Az edzõk hangos
tanácsai és a harcolók kiáltásai
betöltötték a sportkastély épü-
letét páratlan hangulatot köl-
csönözve a terembe. A magyar
versenyzõk nagyon szépen tel-
jesítettek, az éremtáblázaton
összesen 53 érem került az or-
szágunk neve mellé. Tizenhét
versenyzõnk végzett az elsõ,
huszonegy a második helyen és
tizenöt hazai karatés örülhetett
a bronzéremnek.

PEJ LÁSZLÓ

Feladták a leckét Adorján Gá-
bornak, a PLER K.C. edzõjé-
nek. Ha egy csapat sikeres sze-
zonját a matematika érettségi-
hez hasonlítanánk, akkor a tré-
nernek bizony emelt szintû
érettségi vizsgát kellene ten-
nie, számológép, vonalzó és
függvénytáblázat nélkül. Aki
kicsit is informált a csapat kö-
rüli híreket illetõan az tudja,
hogy több kulcsjátékos is a sze-

zont egy másik gárdában kezd-
te meg. A megüresedett helye-
ket az ifibõl feljött és más
együttesekbõl igazolt játéko-
sokkal töltötték fel. Tehát egy,
a tavalyi szezonban igen elõke-
lõ helyet záró összeállításból
lett egy összeérésre váró csa-
patszerkezet. Persze biztos
nem lehet mindent, beleértve
az FTC–Sporek elleni veresé-
get az eligazolások számlájára
írni, de elég, ha belegondolunk
abba, hogy Paul Teodor tavaly

még a PLER kapuját õrizte,
idén pedig már a Fradi zöld fe-
hér mezében védi ki a lövése-
ket. Nem is akárhogyan! A
mostani PLER elleni meccsen
például messze kimagasló tel-
jesítményt mutatott. Említhet-
nénk Bakos Györgyöt, aki szin-
tén most nyáron búcsúzott a
lõrinciektõl, hogy az FTC-ben
folytassa kézilabdás karrierjét.
Õ is négy góllal járult hozzá a
zöld fehérek gyõzelméhez.  To-
vább nehezítette a PLER hely-
zetét, hogy a bal átlövõ,
Lendvay Péter sem tudott mez-
be bújni a ferencvárosiak el-
len. Hiányzott egy biztos kéz a
lõrincieknél, mert sokkal több
akciót dolgoztak ki, mint
amennyit sikerült pontokra
váltani. Az FTC szinte egész
végig kézben tartotta a mecs-
cset és a több gólos elõnyüket a
mérkõzés végéig meg is tartot-
ták. Természetesen azért vol-
tak nagyon szép megmozdulá-
sok a hazaiaknál is, a fiatalok
pedig szívüket, lelküket bele-
adták a zöld fehérek elleni
harcba. Ám ez sajnos kevésnek
bizonyult. Tehát a végered-
mény 25:32 az FTC –
Sporeknek, mely ezzel a gyõze-
lemmel a tabella második he-
lyén áll. A PLER K.C. követke-
zõ fordulóban a 10. helyen lévõ
Budapest Bank Kecskeméti
KKSE-hez utazik, hogy végre
pontok kerüljenek a neve mel-
lé a tabellán. A csapat hivata-
los oldala: www.plerkc.hu.

Lõrinc United FC
GYEREKEK
JELENTKEZÉSÉT
VÁRJUK
FOCISULINKBA
FOLYAMATOSAN 

óvodástól iskolás korig

Érd.: BUBCSÓ NORBERT
T.: 06-70-383-5400
www.lorincunited.hu

Pályázat
Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Közművelődé-
si és Sport Közalapítvá-
nya pályázatot írt ki a ke-
rületi sportegyesületek
és kiemelkedő sportered-
mények támogatására. 

A pályázat célja: a ver-
seny-, és élsportban, után-
pótlás-nevelésben, szabad-
idõsportban résztvevõk
rendszeres sporttevékeny-
ségének támogatása és a te-
vékenységi feltételek javítá-
sa; a sportegyesületek mû-
ködésének elõsegítése; a ki-
magasló sporteredmények
elérésében résztvevõk tá-
mogatása; elõre nem tervez-
hetõ: tevékenység, vagy do-
logi kiadás támogatása. 

Pályázhatnak: hivatalo-
san bejegyzett kerületi
sportegyesületek, azok
szakosztályai, edzõi.

Fõbb támogatandó tevé-
kenységek:

1. Utánpótlás-nevelõ és
tehetséggondozó tevékeny-
ség támogatása; 

2. Sportegyesületek mû-
ködésének támogatása;

3. Versenyek, konkrét
sportesemények támogatá-
sa; szabadidõsport, termé-
szetjárás;

4. Kiemelkedõ sportered-
mények elérésében részve-
võk támogatása;

5. Tartalékalap – elõre
nem tervezhetõ tevékeny-
ség, v. dologi kiadás támo-
gatása. Értékelésre és ked-
vezõ elbírálásra csak azok a
sportegyesületek számíthat-
nak, akik eleget tesznek a
sportegyesületeket érintõ
jogszabályi elõírásoknak.

A pályázat rendelkezésé-
re álló összeg: 2 millió fo-
rint. A pályázat vissza nem
térítendõ támogatás, szerzõ-
dés szerint a közalapítvány
felé tételes elszámolási kö-
telezettséggel. 

A pályázatokat az erre a
célra rendszeresített nyom-
tatványok felhasználásával
1 példányban kell benyújta-
ni és annak tartalmaznia
kell: a pályázó részletes
adatait, a felhasználási cél
konkrét megjelölését, rész-
letes kifejtését, a megvalósí-
táshoz szükséges igényelt és
teljes összeget. 

A pályázatok beérkezésé-
nek határideje: 2010. októ-
ber 29. (péntek) 14 óra; il-
letve a 4. és 5. pontban fel-
sorolt támogatandó terüle-
ten a határidõ folyamatos.

Határidõ után érkezett
pályázatokat nem fogadunk
el. A pályázatokat 2010. no-
vember 30-ig bírálja el a
Budapest XVIII. kerület
Pestszentlõrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zat Közmûvelõdési és Sport
Közalapítványának Kurató-
riuma.

A pályázatok benyújtásá-
nak helye: Budapest XVIII.
kerület Pestszentlõrinc-
Pestszentimre Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal
1183 Budapest, Üllõi út 400.
sz. 401. szoba.

Információ és ûrlap be-
szerezhetõ: Fellegi Ildikó
sportreferensnél (a kurató-
rium tagja); 1183 Budapest,
Üllõi út 400. sz. 401. szoba;
telefon: 296-1464

Szenzációs focitel jesítmény a sportiskolában

Focikupa az Etalonsportban

Pont nélkül a kézilabda-tabellán

Kevésbé sikerül a PLER-nek

A karatésok világa Pestszentimrén

A világ karatésai az imrei 
sportkastélyban

Nem mondhatjuk, hogy könnyen indul a 2010-2011-es ké-
zilabda bajnokság a PLER K.C. számára. Szeptember 25-én
egy másik fővárosi csapat, a Ferencváros ellen volt a ne-
gyedik találkozója a XVIII. kerületi fiúknak, ám sajnos
most sem sikerült a mérkőzés végén győztesen lesétálni a
Lőrinci Sportcsarnok pályájáról. 

Bushido 
Európa Kupa

Gyermek, serdülõ, ifjúsági,
junior meghívásos karate ver-
senyt rendez a Magyar
Shidokan Karate Szövetség és
a Bushido Sportegyesület no-
vember 13-án (szombaton) 10
órától a Pestszentimrei Sport-
kastélyban (Kisfaludy u. 33/c.).

A nevezés határideje: 2010.
október 31. a bushido-
se@bushido.hu email címen.
Részvételi feltételek: nevezés a
nevezési határidõn belül, 2010.
évre érvényes Buda Pass, ver-
senyengedéllyel, orvosi be-
jegyzéssel, érvényes övfokoza-
ti és versenyezhet/alkalmas.

SZAC bál 2010.
SZAC bál lesz november 27-

én 18.30-tól a Lõrinci Sport-
csarnokban (Thököly út 5.). Az
október 31-ig megváltott je-
gyek külön sorsoláson vesznek
részt melyen 2 fõ részére
Zamárdiban eltölthetõ hosszú
hétvégét félpanziós ellátással,
egész napos hajókirándulást 2
fõ részére teljes ellátással a
Balatonon stb. lehet nyerni. A
bállal kapcsolatos történések-
rõl folyamatosan lehet tájéko-
zódni az egyesület honlapján
is: www.1908szac.hu. 

Lévai István Zoltán az utánpótlás-nevelést kiemelt feladatnak tartja

ErEdményEk:
ELőDöNTő: 
PLER KC–VáC

35-34 (20-18)
– hétméteresekkel.

VEsZPRém –TaTabánya

33-26 (18-14).
3. HELyéRT:
TaTabánya–VáC

29-25 (18-14).
DöNTő: 
PLER–VEsZPRém

19-37 (8-18)

a döntőn a Veszprém átugrotta a lőrinci együttest

HiRdeTéS
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HIRDETÉSFELVÉTEL!
Felhívjuk Tisztelt Hirdetőink figyelmét, hogy a hirdetésfelvétel helye, ügyfélfogadás rendje, 

telefonszáma és e-mail címe megváltozott. Ügyfélfogadás: hétfőn 13.00–17.00, szerdán 9.00–16.00  
és pénteken 9.00–13.00 között várjuk tisztelt ügyfeleinket.

Apróhirdetéseik feladása 25 szóig 2500 Ft

Cím: 1181 Budapest, Üllői út 423. Telefonszámunk: +36 30/954-2025
E-mail címünk: varoskephirdetes@vagyon18.hu

Örömmel tájékoztatjuk a kerület pol-
gárait, hogy mostantól a korábbinál 
lényegesen korszerűbb, innovatí-

vabb, átláthatóbb, strukturáltabb rend-
szerben érhetőek el a kerületi információk 
már az interneten is. Ennek az a kézen-
fekvő oka, hogy elindult a XVIII. kerület 
megújult honlapja, a www.bp18.hu, a 
Budapest, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának hivatalos megjelenési 

és megjelenítési felülete. Az oldal szakí-
tott az avíttas megjelenéssel és a rosz-
szul rendszerezett információközléssel. 
Mostantól a kornak megfelelő köntösben 
jelenünk meg, az információszolgáltatás 
palettáját szélesebbre tártuk, ezenkívül 
technikailag is számtalan új lehetőséggel 
bővült a portál.

A címlAp:  
hírek, videók, fotók...

Az új oldal lelke a címlap dinamiku-
san változó „LIVE” hírközpontja, ahol 
ízlés szerint lehet kiválasztani, hogy 

éppen a legfontosabb cikkek, a legfris-
sebb videók, vagy éppen a legszebb fotó-
galériákat akarjuk első körben szemlézni.
A box jobb alsó sarkában azonban az 
egész kínálatot előhívhatjuk, és bejutha-
tunk a hírközpontba, ahol sávonként talál-
juk meg a Parkváros Televízió legizgalma-
sabb anyagait, a Városkép munkatársai 
által ír t cikkeket, illetve a fotósorozatokat.
Azokat a híradásokat, amelyeknek egy-
aránt van cikk- és videováltozata, ösz-
szekötöttük, így képben és szövegben 
is rendelkezésre állnak az információk 
külön-külön behívásnál is. Természetesen 
havi bontásban azonnal elérhetőek az 
archívumok is. 

Az ikoNok: szerethető 
forma, segítő tartalommal

A legfontosabb, a közösséget leg-
inkább érintő szolgáltatásokat ún. 
„ikonokba” rendeztük. Az ikonok 

alatt mindent megtalál, amit az adott cím 

lefed. A fejlcében: „Címünk, „Rendőrség”, 
„Egészség”, „Ügyintézés”, Bejelentés”. Az 
alsó sávban: „Telefonkönyv”, „Nyomtatvá-
nyok”, „Pályázatok”, „Események”, „Ok-
tatás”, „Kultúra”, „Sport”, „Vállalkozás”, 
„Üzletek”, „Jogtár”, „Apróhirdetések”.
Az ikonok minden oldalról elérhetőek, így 
azonnali tájékoztatást biztosítanak külö-
nösebb kalandozás nélkül.

meNüsor:  
továbbgondolt tradíció

A hagyományos, felső menüsorban a 
legfontosabb információkat találja 
meg a kerületről, az önkormány-

zatról, a hivatali életről, mindenről, ami a 
városrész, a kerület életéről szól. Ülések, 
számok, tények, dokumentumok, jegy-
zőkönyvek – egyértelmű bontásból és 
szakaszolásból lehet előhívni az informá-
ciókat. Az ikonsor alatt találja a „Fontos” 
boxot, amelyben mindig az önkormányzat 

által legfontosabbnak vélt közösségi felhí-
vást találja majd.
Mellette helyezkedik el a „Városnapló” 
rovatunk, amely a testületi munkát nap-
lózza.
Testületi, bizottsági ülések, meghívók, 
jegyzőkönyvek – minden, ami az önkor-
mányzat hivatalos életével összefügg, az 
arról szóló híradás itt megjelenik.
Ennek egy kissé populárisabb változata 
hívható elő a „Hirdetményekben” – ami 
ránk vonatkozik (autók, pályázatok, felhí-
vások), az ott mind fellelhető.

like-oljon és osszon 
és kapcsolódjon!

A „hivatalos sáv” alatt a közösségi életet 
erősítő, azt színesítő felületeket talál-
ja, amelyek az interaktivitásra épül-

nek. Szeretnénk, ha minél többen küldenék 
el részünkre saját készítésű fotóikat, hogy 
azokat másokkal is megosszák; szeretnék, 
ha ugyanez történne a videofelvételekkel is, 
és lehetőség nyílik üzenni, mondani, jelezni is 
bárkinek, ha éppen hírt akarunk adni magunk-
ról másoknak.
Azt szeretnénk, ha a programajánló is hasonló 
módon működne – a hozzánk beérkező 
programok mellett, kérjük küldje el nekünk 
az Ön programjait is, hogy mi azt ellenőrzött, 
koordinált formában azonnal kitehessük.
A közösség erősítését jelzi a befűzött 
Facebook-sorunk is, amely a Facebook-
csoportunk ismerőseit jeleníti meg, és azon-
nali átkötést biztosít az oldal és a legnépsze-
rűbb közösségi site között.
Legalul találja a hasznos, praktikus, ajánlott 
oldalakat, amikkel a mindennapjait akarjuk 
megkönnyíteni, illetve segítséget adni a ma-
gyar közéletben történő eligazodásban.
Nem eresszük bő lére, mert azt gondoljuk: az 
oldal magáért (és Önért...) beszél.
Kérjük, fedezze fel, járja be, olvassa cikkein-
ket, tájékozódjon a hivatali ügyekről, és ossza 
meg gondolatait, fotóit, videót másokkal!
Egy pulzáló, intenzív, egymásra számító, 
egymást támogató közösség alapjait tettük le 
a neten, és azt szeretnénk, ha ezt mindenki 
bátran és hatékonyan használná.

LEgyEN A www.bp18.hu A KEzdőLAPJA!

� Innováció, pontosság, hitelesség, transzparencia, teljes körű információszolgál-
tatás. A XVIII. kerület megújult – reményeink szerint –, minden igényt kielégítő 
website-ja elindult. A tervezés során a korszerű, szolgáltatáscentrikus, felhasz-

nálóbarát megjelenést, a kezelhető web2-es megoldások kavalkádját és a sokszínű 
kerület minél hívebb, minél progresszívebb megjelenését, megjelenítését tartottuk 
szem előtt. Azt gondoljuk, hogy ez sikerült, és a kerület szeretni fogja majd azt az 
oldalt, amely nap mint nap kínál lakóinak újabb és újabb információkat a minden-
napokról, és ad segítséget, kapaszkodót a hivatali ügyintézésben, tájékozódásban.
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