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� A lakosok ked-
vezményeket, a 
helyi vállalkozók 

pedig stabil vásárlói 
kört kapnak – ez a 
lényege az ősztől a 
kerületben forgalom-
ba kerülő Városgazda 
Kártyának, amelynek 
bevezetésével az ön-
kormányzat a helyi kö-
tődést, az összefogást 
is erősíteni szeretné.

KeréKgyártó györgy  

A kerületi vásárlókat és a vál-
lalkozókat is igyekszik előnyös 
helyzetbe hozni az önkormányzat 
azzal, hogy tervei szerint őszre 
forgalomba bocsátja a kedvezmé-
nyes vásárlásra feljogosító Város-
gazda Kártyát. A modell egysze-
rű: a vevő árengedményeket kap, 
ezért itt költi el a pénzét, az ebből 
befizetett helyi adók pedig végső 
soron támogatások és fejlesztések 
formájában ugyancsak a lakos-
sághoz kerülnek vissza.

− Az eddig megkérdezett 
vállalkozók között rendkívül jó 
visszhangja van a kezdeménye-
zésnek. Két kollégánk: Gera Éva 
és Székely Péter járja a kerületet, 
és tapasztalataik szerint a vállal-
kozók meggyőzés nélkül is látják 
előnyét a kártya bevezetésének, 
ezért szívesen csatlakoznak az 
önkormányzat kezdeményezésé-
hez – tájékoztatott Bajory Ágnes 
Rita, az önkormányzat sajtófőnö-
ke.

Az önkormányzat a vállalko-
zóktól minimum öt százalék ked-
vezmény biztosítását kéri a vá-
sárlók részére, a cégek számára a 
csatlakozás ezen felül semmilyen 
költséggel nem jár, sőt ingyenes 
jogi és adminisztratív segítséget 
is kapnak. A Városgazda Kártyát 
kizárólag kerületi lakosok hasz-
nálhatják majd, de valamennyi 
családtag vásárolhat egy regiszt-
rált példánnyal. A kártyát min-
den kerületi lakos ingyenesen, 
külön igénylés nélkül megkapja.

− Abban a nehéz anyagi 
helyzetben, amelyben az önkor-
mányzat van, ez egy egyszerű és 
praktikus megoldás lehet a helyi 
vásárlás ösztönzésére. A főváros-
ban több budai kerület már bizo-
nyította, hogy a modellel a helyi 
lakosok és vállalkozások egyaránt 
jól járnak – magyarázta Bajory 
Ágnes Rita. 

Szepetemberig kialakul a szol-
gáltatók első – és nyilván később 
folyamatosan bővülő – köre. Elő-
készültben van a tájékoztató hon-
lap is, amely a kártya bevezetésé-
vel egy időben látogatható lesz. 

A pontos tervekről, a honlap 
elérhetőségéről, használatáról és a 
rendszerben elérhető szolgáltatók 
köréről a kártya bevezetése előtt 
a Városkép újság is részletes tájé-
koztatást fog adni.

Takarékosan

Még mindig gyakran hallani olyan 
véleményt, amely szerint a kerüle-
tet érintő takarékosság éppen az 
önkormányzati cégek vezetőire nem 
vonatkozik. A tények azonban mást 
mutatnak. Összeállításunkból pon-
tosan nyomon követhető, mennyivel 
keresnek kevesebbet a jelenlegi cég-
vezetők, a korábbi városvezetők által 
megbízott tisztségviselőknél.

Több hely lesz

Megkezdődött a Bambi Bölcsöde 
átalakítása és bővítése. A több mint 
120 millió forintos projekt az Európai 
Unió és az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósul 
meg 2012 május 14-ig. A fejlesztése-
ket követően a jelenleg 40 férőhelyes 
intézmény ráépítéssel két új csoport-
szobával gyarapodik, s így további 20 
gyermeket tud jövő évtől fogadni.

kiegészíTik

A kerületi egészségügyben dolgo-
zók bérét óvja az a rendelet, amelyet 
a legutóbbi ülésen elfogadott a kép-
viselő-testület. Kormányrendelet írja 
elő, hogy az adó- és járulékváltozások 
miatt a költségvetési szervezeteknél 
foglalkoztatottak bére nem csökken-
het. Az Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft-nél 275 munkavállalót 
érint a bérkiegészítés.

ÚT a Formula-1-be

A Formula-1-es versenyeken ugyan 
magyar pilótáért nem szurkolhatunk, 
ám magyar szereplők azért vannak. 
A kerületben élő Sütő András építő-
mérnök a versenybírók csapatával 
járja a világot, és szemléli közelről a 
sztárpilóták életét, akiket nem csupán 
személyesen ismer, hanem többekkel 
jó kapcsolatot is alakított ki az elmúlt 
években.

Forogjon a Fakanál!

A közkedvelt szeptemberi 
gasztonómiai fesztivált idén 9. és 11. 
között rendezik meg a Bókay Kertben, 
amely a tervek szerint igazi családi 
hétvége lesz, színes kulturális prog-
ramokkal, gyermekrendezvényekkel, 
koncertekkel, és természetesen sok-
sok ételkülönlegességgel. A fesztivál 
célja, hogy a látogató játékosan, 
szórakorva kapjon ízelítőt a kerületről.

3. oldal 4. oldal 5. oldal 15. oldal 16. oldal

Várhatóan ősztől a helyi üzletekben 
kedvezményesen vásárolhatnak a kerületiek

ÜtőKártya 
minden Kézbe

Hamarosan mindenkihez megérkezhet a "kerület kártyáját" tartalmazó értesítő, amely akár ilyen is lehet

a kerületi vásárlókat és a vállalkozókat is igyekszik 
előnyös helyzetbe hozni az önkormányzat azzal, 
hogy őszre forgalomba bocsátja a kedvezményes 
vásárlásra feljogosító Városgazda kártyát. a modell 
egyszerű: a vevő árengedményeket kap, ezért itt 
költi el a pénzét, az ebből befizetett helyi adók pedig 
végső soron támogatások és fejlesztések formájá-
ban ugyancsak a lakossághoz kerülnek vissza.



hogyan működik? – A kártyát a címzett és csa-
ládjának minden tagja felhasználhatja. A Városgazda 
Kártya elfogadóhelyein matrica jelzi majd, hogy a ke-
rületi polgár jogosult a kedvezmények igénybevételére. 
A Városgazda Kártya a vásárlási lehetőségek mellett 
közéleti, művészeti, kulturális és oktatási programok-
hoz biztosít kedvezményeket. A kedvezmény nyújtása 
hatósági áras termékek vagy hasonlóan rögzített áru 
kiskereskedelmi termékek és szolgáltatások  esetén 
nem lehetséges.
Amennyiben kérdése lenne, a kollégák a segítségükre 
lesznek.
Pestszentimre: Gera Éva: 06-30-431-9337
Pestszentlőrinc: Székely Péter: 06-1-296-1376

Több lett 
a rendőr 
az utcákon 
a kerületi önkormányzat 
támogatásával a XViii. 
kerületi rendőrkapi-
tányság július 1-jétől új 
közbiztonsági koncepciót 
vezetett be, amelynek a 
lényege, hogy a kerület 7 
forgalmas pontján várják 
a lakosság észrevételeit.

a statisztikák szerint ugyan 
a főváros egyik legbiz-
tonságosabb kerülete 
a miénk, ám a jelenlegi 
helyzeten is lehet javítani, 
s éppen ezt szolgálja az 
átalakítás.
a rendőrségi pontok ki-
alakítását alapos elemzés 
előzte meg. mivel a leggya-
koribb bűncselekményeket 
– betörés, garázdaság, 
rablás – jellemzően 10 és 
22 óra között követik el, a 
legcélszerűbbnek tűnt erre 
az időszakra elérhetővé 
tenni a rendőrségi poszton 
szolgáló rendőröket. a kije-
lölt pontokon minden órá-
ban elérhetők a rendőrök, 
s amennyiben a terület 
más pontján járőröznek, 
a táblákon feltűntetett 
telefonszámokon bármikor 
elérhetőek.
Ughy attila polgármester 
a tájékoztatón a változás 
fontosságára hívta fel a 
figyelmet, mert a változat-
lanság hamis biztonságér-
zetet kelt.
a sajtótájékoztatón a 
közbiztonságért felelős 
alpolgármester, lévai ist-
ván zoltán elmondta, hogy 
a szükséges támogatást 
ésszerű átcsoportosítással 
oldotta meg az önkor-
mányzat, és a közbizton-
ságra fordított összeg egy 
részét átcsoportosították. 
Így éves szinten már 
csaknem 150 millió forinttal 
támogatja az önkormány-
zat a rendőrséget. 
a kerületi közbiztonságot 
szolgáló intézmények, 
hatóságok pontos elér-
hetőségeiről a napokban 
megjelenő kiadványunk 
tájékoztat.
(Az átszervezésről bővebben 
a 2. oldalon.)
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Tisztelt
Kerületi Polgár!

E
ngedje meg, hogy 

átadjam Önnek 

a Budapest XVIII. 

kerület Önkormány-

zata által kibocsátott 

Városgazda Kártyát, 

és ezzel szimbolikusan 

is visszaadjuk a kerületet 

a kerületieknek. Ezen 

túlmenően visszaad-

juk a reményt is, hogy 

egészségesen, tiszta 

rendszerben, eltökélten, 

szívvel-lélekkel és sok 

munkával élhetőbbé és 

szerethetőbbé tehetjük 

a lakókörnyezetünket. 

Ez a kártya ezt hivatott 

megjeleníteni: a közös-

ségért érzett felelősséget. 

A kártya azonban azt is 

szeretné, ha könnyebb 

lenne az itt élők élete. 

A Városgazda Kártyával 

ezért szolgáltatásokat, 

kedvezményeket tud 

majd igénybe venni, 

amelyek segítő kezeket 

nyújtanak a mindennap-

okban.   Kérjük használ-

ják a kártyát, és legyenek 

segítségünkre abban, 

hogy olyan kerületet 

építsünk, ami büszke 

lehet a közeli jövőjére. 

Mindenkire számítunk!  

Ughy Attila, polgármester 

Budapest, XVIII. kerület

Pestszentlőrinc–

Pestszentimre 

1 2 3 4 5

Ez Az Ön
VÁROSGAzDA 

KÁRTYÁJA!

2011   A változás éve   2012   A felzárkózás éve   2013   A gyArApodás éve

Kártyatulajdonos
A kártyát hitelesítette:

Ughy Attila, polgármester

Pestszentlőrinc–Pestszentimre

Mostantól Ön is Városgazda! 

VÁROSGAzDA 
K á r t y a

 

Jó kezekben a XVIII. kerület

www.varosgazdavagyok.hu 

2011 A változás éve    

2012 A felzárkózás éve  

2013 A gyArApodás éve

A változás éve    

A felzárkózás éve  

A gyArApodás éve

Név: 
 

 Aláírás:

 Mire jó a kártya?

 A Városgazda Kártya különböző szolgáltatásokat és kedvezményeket biztosít a kerület lakosainak.

 A Városgazda Kártya közéleti, művészeti, kulturális és oktatási programokhoz biztosít kedvezmé-

nyeket, de egyéb vásárlási lehetőségeket is felajánl. 

 A Városgazda Kártya egyaránt szolgálja a kerületieket, valamint a kerület szolgálatást végzőket 

akár önkormányzati, akár magáncégről van szó. 

 Kinek jár a kártya? 

 A Városgazda Kártyát minden XVIII. kerületi háztartás megkapja.

 A kártyát a címzett és családjának minden tagja felhasználhatja.

 A kártya által biztosított kedvezményeket csak akkor tudja igénybe venni, ha a kártyát érvényesítették.

 Mit kell még tudni a kártyáról?

 A folyamatosan bővülő szolgálatásokról és kedvezményekről  a www.varosgazdavagyok.

hu internetes oldalon, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálati és Lakossági Bejelentési 

Munkacsoport, Közigazgatási és Hatósági irodáján személyesen (1184 Budapest, Üllői út 400. 

Nyitva tartás: H: 10:00–18:00 óráig, K: 8:00–16:00 óráig, Sze: 8:00–18:00 óráig, Cs: 8:00–16:00 

óráig, P: 8:00–12:00 óráig) vagy telefonon a 06-1-296-1440-es telefonszámon szerezhet bővebb 

felvilágosítást.

 Amennyiben, tud a Városgazda Kártyáról, de Ön mégsem kapott, kérjük jelezze igényét az előbb 

felsorolt elérhetőségeken!

 Amennyiben a kártyát elvesztette, újat is igényelhet.  

 A kártyát időszakonként meg kell újítani – erről mindig időben kap értesítést! 

+ egy jó tanács: a kártya mindig legyen Önnél, mert ez az ÖN KErÜLEtE, és bármikor jól jöhet! 

1. Kezdje a leválasztást a kártya bal alsó sarkánál.

2. Húzza le mindkét kártyaalakot.

3. A kártyát hajtsa össze a ragasztós felével befelé.

2. 
3. 

1. 

Érvényesítse most kártyáját!

Válassza le  

a kártyát  

a bal alsó  

sarkánál!

Húzza le  

a levélről a kártya  

mindkét oldalát!

A kártyát hajtsa  

össze a ragasztós 

felével befelé!

Érvényesítse a kártyát a 

varosgazdavagyok.hu

 weboldalon, vagy hívja 

a 06 1 296 1440-e0s 

telefonszámot!
Írja alá a kártyát!

A mi kerületünk, a mi kártyánk

a XVIII. KErÜLEt jó KEzEKbEN VaN. Önök és mi mindannyian 

azt szeretnénk, ha egy működő, egymásért, egymással, világos értékek 

mentén dolgozó közösséget építenénk. Mi bízunk magunkban, bízunk 

egymásban, bízunk abban, hogy van valami, ami összeköt bennünket.  

www.varosgazdavagyok.hu 
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2 Közélet Július 1-je óta 7 helyen várják a rendőrök a polgárok észrevételeit

www.bp18.hu

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

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
hivatalvezető

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, 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

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  

Életünk legmeghatározóbb ele-
me a biztonság, s ha úgy érez-
zük, hogy bennünket, csalá-
dunkat nem fenyegeti veszély, 
akkor a közérzetünk is sokkal 
jobb. A biztonságunk növelése 
érdekében már eddig is több 
lépés történt a kerületben, s ezt 
növelhetik a rendőrségi pontok 
július 1-jétől. Az önkormány-
zat támogatásával kialakítandó 
pontok a hagyományos posz-
tos rendőri szolgálat megújí-
tását és modernizálását teszik 
lehetővé.

Az új koncepció annyira 
jelentős kezdeményezés, hogy 
még a Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság rendészeti helyet-
tese, Markó Attila ezredes is 
elismeréssel szólt róla a július 
1-jén a Kondor Béla Közös-
ségi Házban tartott sajtótájé-
koztatón. Ez egy egyedülálló 
rendszer, amelyre tudtommal 
sehol nincs példa az országban 
– jelentette ki Markó Attila ez-
redes. – A BRFK támogatja a 
kezdeményezést, mert fontos-
nak tartjuk, hogy minél folya-
matosabb kapcsolat alakulhas-
son ki a lakossággal.

A rendőrségi pontok kiala-
kítását alapos elemzés előzte 

meg. Mivel a leggyakoribb 
bűncselekményeket – betörés, 
garázdaság, rablás – jellemző-
en 10 és 22 óra között követik 
el, a legcélszerűbbnek tűnt erre 
az időszakra elérhetővé tenni 
a rendőrségi poszton szolgáló 
rendőröket. A kijelölt ponto-
kon minden órában elérhetők 
a rendőrök, s amennyiben a 
terület más pontján járőröz-
nek, a táblákon feltűntetett 
telefonszámokon bármikor el-
érhetőek.

Ughy Attila polgármester 
a tájékoztatón a változás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. 
A változásokra szükség van, 
mert a megszokás könnyen el-
kényelmesedéshez vezet – tette 
hozzá Ughy Attila. – Mi pedig 

éppen azt szeretnénk, hogy 
minél hatékonyabban, dinami-
kusabban dolgozzanak azok, 
akik a közösségért dolgoznak. 
A közbiztonság megerősítését a 
rendőrségi pontok létrehozása 
mellett a napokban elindított 
mezőőri szolgálat is segíti.

Az átszervezés célja, hogy 
a polgárok biztonságérzete ja-
vuljon. A mozdulatlanság a 
biztonság illúzióját kelti, és mi 
nem akarunk ebbe a hibába 
esni – folytatta Ughy Attila. - 
Ezt már megtették előttünk... 
Mi azt gondoljuk, hogy nem 
az a biztonság, ha elbújunk, ha 
mozdulatlanok vagyunk. Mi 
meg akarjuk élni az életünket, 
azért dolgoztuk ki ezt az egye-
dülálló közbiztonsági rend-
szert, hogy aktívan tegyünk a 
kerületért. Bízunk benne, hogy 
ezt a polgárok is látják majd az 
életminőségük javulásán. Mert 
a biztonság ezt is szavatol-
ja – ahol biztonság van, ott jó 
lakni, ott jó élni. Mi ezt a célt 
szolgáljuk. 

Kékesi András ezredes, a 

kerület rendőrkapitánya a me-
zőőrök kapcsán hangsúlyozta, 
hogy fellépésükkel - amelyet 
folyamatosan egyeztetnek a 
rendőrséggel – más területekre 
jut több rendőr.

A sajtótájékoztatón a köz-
biztonságért felelős alpolgár-
mester, Lévai István Zoltán 
elmondta, hogy a szükséges 
támogatást ésszerű átcsoporto-
sítással oldotta meg az önkor-
mányzat.

A közbiztonságra fordított 
összeg egy részét átcsoporto-
sítottuk, így éves szinten már 
csaknem 150 millió forinttal 
támogatjuk a rendőrséget – tá-
jékoztatott Lévai István Zol-
tán. – Meggyőződésünk, hogy 
ez a rendszer hatékonyabban 
szolgálja majd a lakosságot, s 
tovább javulhat a kerületiek 
biztonságérzete.

„mi meg akarjuk 
élni az életünket, 
azért dolgoztuk ki 
ezt az egyedülálló 
közbiztonsági 
rendszert, hogy 
aktívan tegyünk a 
kerületért. Bízunk 
benne, hogy ezt 
a polgárok is 
látják majd az 
életminőségük 
javulásán. mert a 
biztonság ezt is 
szavatolja – ahol 
biztonság van, 
ott jó lakni, ott jó 
élni. mi ezt a célt 
szolgáljuk.”



Keresse a 
rendőrségi 
pontokat 

környezetében!
Új közbiztonsági koncepció, amelyre nincs példa az országban

� A kerületi önkormányzat támogatásával 
a XVIII. kerületi rendőrkapitányság július 
1-jétől új közbiztonsági koncepciót vezetett 

be, amelynek a lényege, hogy a kerület 7 forgal-
mas pontján várják a lakosság észrevételeit.

lévai istván zoltán alpolgármester és ughy attila polgármester a rendőrvezetőkkel egyeztet a Havannán
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Pestszentlőrinc:
Béke tér

06-20-325-9932
Pestszentimre:

Nemes u. – Vasút u. sarok
06-20-321-1016

Alacska,
autóbusz 

végállomásnál
06-20-321-1016

Havanna: a Kondor 
Béla Közösségi Ház előtt

06-20-330-8515
Lakótelepek 

központjában: Lakatos 
06-20-336-3656 

Gloriett
06-20-336-3656 

Szent Lőrinc
06-20-336-3656 

Kerületi rendőrségi PontoK
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3KözéletAz új városvezetés magán kezdte a takarékosságot

25 éves tanuló

– Szerencsére sikerült minden 
vizsgám, így jöhet a lazítás. A 
barátaimmal fogunk elmenni 
egy biciklitúrára, de még nin-
csen konkrét terv, hogy hova, 
a Fertő tót biztos körbeteker-
jük. Sajnos dolgoznom is kell 
a nyáron, hogy legyen egy kis 
pénzem szeptemberre, így 
olyan sok helyre biztos nem 
tudok elmenni.

19 éves tanuló

– A szüleimmel megyek 
Horvátországba, tavaly is ott 
voltunk, és nagyon remekül 
sikerült, sokat fürödtünk, és 
napoztunk. Ez tíz nap lesz, a 
maradék nyarat nem tudom, 
mivel fogom tölteni, valószí-
nűleg egy hétre még megláto-
gatom egy kedves barátomat 
Pécsett vagy elmegyek edző-
táborba.

37 éves vállalkozó

– Nem sok szabadidőm lesz az 
idén. Mindössze egy hétre tu-
dok elszabadulni a munkából 
és ezt az időt a családommal 
fogom eltölteni. A Balaton-
ra megyünk, reméljük jó idő 
lesz, és nagyokat pancsolha-
tunk a kislányommal. Ezen 
kívül maximum hétvégéken 
fogunk kiruccanni. Szeren-
csére program lesz bőven.

40 éves fuvarozó

– Nagyon régen nem voltam 
szabadságon, szóval a tervek 
szerint az idei nyarat pihenés-
sel fogom tölteni. Szeretnék 
elmenni Horvátországba a ba-
rátnőmmel, valamint jó lenne 
legalább egy hetet eltölteni a 
Balatonnál, ahol pecázhatnék. 
Fogni ugyan nem szoktam 
sokat, de szerintem ez a legpi-
hentetőbb kikapcsolódás.

Hogyan tölti
a nyári szabadságát?

Gyuris GerGely Fazekas zoltán kóródi andrás dyekiss dávid

Megkérdeztük:

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Veszélyes 
hulladékgyűjtés
lakossági veszélyes hulladékgyűjtési akciót szerve-
zett június 18-án a kerületi önkormányzat polgármes-
teri hivatala a kerület négy pontján: Pestszentimrén a 
Hősök terén, Pestszentlőrincen a Béke téren, a Ha-
vanna-lakótelepen a és a Martinovics téren.

A júniusban megtartott veszélyes hulladékgyűjtési akcióban ak-
kumulátort, lejárt szavatosságú gyógyszert, festéket, hígítót, 
növényvédőszert, fáradtolajat, elemet, elektromos és elektronikai 
gépeket hoztak a lakosok a gyűjtőhelyekre. 
Az akcióban 4828 kilogramm veszélyes hulladékot gyűjtött össze a 
Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. A gyűjtés so-
rán többek között 276 autógumit, 910 kilogramm elektronikai hul-
ladékot, 123 kilogramm szárazelemet, 140 kilogramm akkumulá-
tort, 132 kilogramm gyógyszert, 210 kilogramm növényvédőszert, 
320 kilogramm fáradt olajat, 650 kilogramm sütőzsírt adtak le a 
polgárok. Ê F. E.

Konferencia 
vállalkozóknak
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Vagyon18 N. Zrt 
és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány között létrejött 
együttműködés alapján a fővárosi vállalkozásfejlesztési program ke-
retében kerületünk vállalkozásai segítséget kapnak sikeres működé-
sükhöz, versenyképességük javításához, hozzájárulva a munkahelyek 
megőrzéséhez és új munkahelyek létrejöttéhez. 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, a Magyar Jogász 
Egylet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Üzle-
ti Jog Tanszéke együttműködésben „Az új Polgári Törvénykönyv Ma-
gyarországon” elnevezésű konferenciát szervez szeptember 15-én. 

� Lapunk legutóbbi 
számában Kőrös 
Péter (MSZP) és 

Petrovai László (LMP) 
nyilatkozatai alapján azt 
hihetnénk, hogy a tavaly 
ősszel az új városve-
zetés által meghirde-
tett takarékosság csak 
szemfényvesztés, és az 
önkormányzati cégek új 
vezetőire nem vonatkozik. 

Sütő-Nagy ZSolt  

A Városkép legutóbbi, június 23-i 
keltezésű számában teret adtunk 
két ellenzéki képviselő, Kőrös 
Péter (MSZP) és Petrovai László 
(LMP) nyilatkozatának, amelyek-
ben az említett képviselők többek 
között a XVIII. kerületi önkor-
mányzat tulajdonában lévő vál-
lalkozások vezetőinek javadalma-
zásával kapcsolatban fogalmaztak 
meg állításokat. 

Egészen pontosan Kőrös Pé-
ter képviselő úr úgy nyilatko-
zott, hogy „az önkormányzat 
társaságai a tavalyi évben közel 
négyszázmillió forint veszteséget 

könyveltek el, miközben sosem 
látott javadalmazásban részesítik 
a cégvezetőket.” 

Petrovai László képviselő úr 
szerint pedig „a hivatali és intéz-
ményi dolgozóink juttatásai csök-

kentek, közben az önkormányzati 
cégek vezetőinek jövedelme nőtt.” 

EZEK A tényEK
Az önkormányzattól kapott 
számszerű tények azonban cáfol-
ják a kijelentéseket, azok ugyanis 
éppen ellentétes képet mutatnak. 
A kerület tulajdonában lévő cégek 
tavaly októberben kinevezett új 
vezetői ugyanis nemhogy több, de 
lényegesen kevesebb javadalma-
zásban részesülnek, mint elődeik. 

Amíg 2010-ben az öt cég ko-
rábbi első számú vezetője együt-
tesen 77,1 millió forint bruttó 
jövedelmet (bért, tiszteletdíjat, 
prémiumot, jutalmat) vehetett fel 
2010-ben, addig utódaik 2011-ben 
22 millióval kevesebbel lesznek 
kénytelenek beérni. A csökkenés 

tehát 28 százalékos, ami jól mu-
tatja az új városvezetés elkötele-
zettségét a takarékos gazdálkodás 
iránt. 

Az új cégvezetők többnyire lé-
nyegesen kevesebb alapbérért dol-
goznak, mint elődeik, miközben 
egyéb juttatásaik (prémium, juta-
lom) is jelentősen alacsonyabbak 
az MSZP-s városvezetés idején 
látottnál. Az új cégvezetők közül 
van olyan, akinek jövedelme a fe-
lét sem éri el az elődjének – foly-
tatta Banyár László. – Egyetlen 
kollégánk van, aki többet keres, 
mint az elődje, ám ő lényegesen 
több munkát végez, mint a koráb-
bi vezető, aki egy 20 fős csapatot 
irányított, míg ő egy 70 fős diví-
ziót, amellyel jelentősen nagyobb 
feladatkört kell ellátni. 

BuSáS jutALMAK 
A váLtáS ELőtt
Pedig ha valaki, akkor az MSZP 
frakcióvezetője tisztában lehetne 
azzal, hogy az előző városvezetés 
idején regnáló cégvezetők milyen 
busás javadalmazásban részesül-
tek 2010-ben. 

Az előző városvezetés a tavaly 
október 3-i választások előtt bő-
kezűen osztogatott milliós jutal-
makat, miközben már előttük is 
egyértelmű volt, hogy az önkor-
mányzat költségvetésének hely-
zete aggasztó. Nem véletlen, hogy 
a 2010. júliusi képviselő-testületi 
ülésen az összes önkormányzati 
céget felszólították a takarékos 
gazdálkodásra, s ezt követően 
mégis osztogatásba kezdtek. 

Lássunk tisztán!
Nem nőttek, hanem csökkentek a jövedelmek a cégvezetőknél

dráGa autók
a teljességhez az is hozzátartozik, hogy az 
előző városvezetés a fizetések és jutalmak 
emellett bőkezűen bánt a béren felül adott 
juttatásokkal is. a régi cégvezetők mindegyike 
jogosult volt egy középkategóriás (jellemzően 
6-8 milliós értékű) gépjármű korlátlan magáncélú 
használatára: ennek keretében a vagyon18 
zrt. vezérigazgatója egy opel insigniát, a 
városüzemeltető első embere egy alfa rómeót, 
az M18 kft. ügyvezetője egy volvót, a Bókay 
kert kft. ügyvezetője pedig egy opel sportautót 
használhatott kizárólagosan. az újonnan 
belépett cégvezetők közül egyedül a vagyon18 
nonprofit zrt. vezérigazgatója jogosult elődje 
használt, céges gépkocsijára, a többieknek saját 
járművükkel kell közlekedniük.



a Városüzemeltető korábbi vezetője ezzel az alfa Rómeóval járhatott

az ÖnkorMányzat 
tulajdonáBan 
lévő céGek 
vezetőinek 
jÖvedelMei: 
Előző vezetők összesen. 
2010. tényleges
76 598 000
Új vezetők összesen, 
2011. várható
55 020 000    

Hamarosan végéhez ér a Polgári Törvénykönyv kodifikációja, amely jelentős változásokat 
hoz majd a magyar magánjogi, és egyúttal a társasági- és cégjogi szabályozásban. 
Részletes program, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.bvk.hu honlapról. ê

azok a Milliók
– veszteg józsef, a va-
gyon18 Zrt. előző vezérigaz-
gatója tavaly szeptemberben 
9,42 millió forint (az év során 
összesen 14,1 millió forint) 
jutalmat kapott, a cégvezető 
emellett 2010-ben még 5,6 
millió forint prémiumot is 
felvett.
– jaseri Márk Habib, a 
városüzemeltető nonprofit 
Kft. novemberben kilépett 
korábbi vezetőjének munká-
ját - 1,8 milliós prémiumán 
felül - tavaly szeptemberben 
7,2 milliós jutalommal ismer-
ték el.
– dr. Regős jános, az 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Kft. korábbi ügy-
vezetője 5,85 millió forintot
– Zsólyomi Attila, az M18 
Műszaki Üzemeltető és Kar-
bantartó Kft. ügyvezetője 2 
millió forintot vehetett fel. 
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4 Közélet A Havanna-projekt keretében bővült a térfigyelő kamerarendszer 

Megújult 
térfigyelő 
kamerák 
A Havanna-projekt keretében megva-
lósult a térfigyelő kamerarendszer fel-
újítása és bővítése. A műszaki átadás 
június 24-én volt, a kerületi rendőrsé-
gen, a kameracentrumban. 

A Havannatelepen 2002. októberétől működnek 
térfigyelő kamerák. Azonban közülük több fel-
újításra szorult, időközben az is kiderült, hogy 
hol volna érdemes még további kamerákat fel-
szerelni. 

A Havanna lakótelep integrált szociális re-
habilitáció KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003) című 
pályázat keretében valósult meg a „Térfigyelő 
kamerák rendszerének bővítése” című projekt. 

Az önkormányzat a rendőrséggel konzul-
tálva tervezte meg, hogy közbiztonsági szem-
pontból megfelelő helyekre kerüljenek az új és a 
meglévő kamerák. 

A fejlesztés során a meglévő kamerarend-
szert, a kerületi rendőrkapitányságon üzemelő 
központot és a lakótelepi alközpontot bővítet-
ték. A bővítés során hét új kamerát telepítettek, 
három meglévő kamerát lecserélték, két kame-
rát pedig áthelyeztek. Az új kamerák jelátvitele 
a mai korszerű technológiának megfelelően op-
tikai kábelhálózaton történik.

Az egész kamerarendszert átvizsgáltuk, né-
hányat áthelyeztünk, többet felújítottunk és hét 
újat is felszereltünk – mondta Csomó Tamás 
alpolgármester. – A teljes kameraszámra állítot-
tuk be az új rendszert összehangolva a régi ka-
merákkal. A cél az volt, hogy a lakótelep minél 
több frekventált részét tudjuk megfigyelni. Az is 
fontos, hogy legyen következménye a szabály-
sértésnek, bűnelkövetésnek. 

A tapasztalat, hogy ha gyorsan reagálnak a 
hatóságok, akkor messze elkerülik a bűnözők a 
lakótelepet. 

Bambi Bölcsőde 
átalakítása és 
bővítése 
A Bambi Bölcsőde bővítése és átala-
kítása projekt nyitórendezvénye június 
24-én volt, az intézmény udvarán. Cso-
mó Tamás alpolgármester a projektről 
adott tájékoztatást, Dzurisné Sinka 
Katalin, a Bambi Bölcsőde szakmai ve-
zetője pedig az intézmény történetéről 
beszélt. 

Már javában pakoltak a bölcsőde munkatársai, 
ugyanis kezdődik az építkezés a bölcsődében. 

Csomó Tamás alpolgármester elmondta, 
hogy a  KMOP-2009-4.5.2-09-2009-0013 azo-
nosító számú projekt keretében valósul meg a 
Bambi Bölcsőde bővítése és átalakítása, az in-
tézmény energetikai korszerűsítése, és ráépítés-
sel két új csoportszoba kialakítására is lehetőség 
nyílik. A nyílászárókat részben lecserélik, új 
fűtési rendszert alakítanak ki, és akadálymente-
sített lesz a Bambi Bölcsőde. A jelenleg 40 férő-
helyes intézmény a projekt lezárulásával további 
20 gyermeket tud fogadni. 

A projekt összköltsége 123 millió 270 ezer 
260 forint, melyből a támogatás összege 74 mil-
lió 841 ezer 688 forint. Az Európai Unió az ösz-
szes költség közel 61 százalékával járul hozzá a 
beruházáshoz. A munkálatok 2012. május 14-ig 
kell befejezni. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  

Új munKAHelyeK
A bővítés során 6 főállású 8 órás 
(4 felsőfokú szakképesítésű 
gondozónő, egy takarító, és egy 
konyhai kisegítő) és egy 4 órás 
(kerti munkás) dolgozóra is szükség 
lesz. A projekt révén bővül a 
kerületi gyermekjóléti szolgáltatás, 
javul a gyermekes fiatal párok 
foglakoztatási esélye.



Külterületi 
kaszálás 
a kerületben
Külső cégek helyett saját embereivel 
végezteti a parlagfűkaszálást az ön-
kormányzat. A megtakarításra nagy 
szükség van, hiszen idén 100 millióval 
kevesebből kell megoldani a feladatot.

A főnök is kénytelen volt szerszámot ragad-
ni. Banyár László, a Vagyon18 Zrt. vezér-
igazgatója is besegített egy munkanap ere-
jéig a Városüzemeltető munkatársainak a 
Babairodalom bölcsődével szemben, hogy jú-
nius 30-ig be tudják fejezni a kültéri kaszálást. 
Banyár László elmondta; a kerület költségve-
tése nem teszi lehetővé, hogy az előző évekhez 
hasonlóan az önkormányzat több százmillió 
forintért alvállalkozókkal végeztesse el a fűka-
szálást. 

„Mivel korlátozottak a lehetőségek, saját 
munkatársainkkal és eszközeinkkel oldjuk meg 
a feladatot. Ezért fordulhatott elő, hogy az át-
meneti időszakban hosszabbra nőtt a fű, mint 
ahogy ezt a lakosság megszokta. Ez nem azért 
történt így, mert a városvezetés nem szentel elég 
figyelmet rá, hanem a  költségvetésből lényege-
sen kevesebb pénzt tud az önkormányzat ráfor-
dítani mint eddig” – tette hozzá Banyár László. 
– A kerületi önkormányzat mintegy 75 hektár 
„belterjesen fenntartott”, azaz parkként funkci-
onáló, illetve további 25 hektár „külterjes gon-
dozású”, lényegében természetes állapotában 
hagyott zöldterület gazdája – tájékoztatta la-
punkat Péntek Tamás, a Városüzemeltető ügy-
vezetője.  – A munkálatokra az idén 129 millió 
forintot fordíthatunk, 100 millió forinttal keve-
sebbet, mint korábban.  Áprilisban elkezdtük a 
kaszálást a belterjes gyepfelületen, ezúttal pedig 
a külterjes területeken dolgozunk. A munkák 
elvégzéséhez most vásároltunk egy nagy és egy 
kisebb teljesítményű gépet is. 

A pArlAgfű SzezonjA 
A kerületünk szerencsésnek mond-
hatja magát, mert nem tartozik a 
gyommal súlyosan fertőzött területek 
köré. A parlagfű elsősorban azokban 
a kerületekben okoz gondot, ahol sok 
az elhagyott, gondozatlan ipari terü-
let. Azért időnként itt is megjelenik 
ez az allergén gyomnövény, különö-
sen azokon a helyeken, ahová friss 
termőföldet helyeznek ki. Sajnos a 
kertrendezésekhez nagy mennyiség-
ben szállított termőföldben sokszor 
parlagfűmagok is megbújnak, amelyek 
éveken keresztül képesek megőrizni 
fertőzőképességüket.


    

Ha egészség van, 
minden van
A helyi önkormányzat június 24-én ren-
dezte meg az egészségügyben dolgo-
zók ünnepségét a rózsa művelődési 
Házban. Kiemelkedő szakmai munká-
juk elismeréseként hatan „Semmelwe-
is-díj” és ketten „Kiváló Közszolgálat-
ért” elismerést vehettek át ughy Attila 
polgármestertől. 

A kerületi Semmelweis-díjat a névadó, Sem-
melweis Ignác születésének 193. évforduló-
ja alkalmából, az egészségügyi ágazat szak-
mai napján, a Semmelweis-napon adták át.  
Az elismerés legalább tíz éven át a kerü-
leti egészségügyi feladatok ellátásában 
végzett elismerésre méltó szakmai tevé-
kenységért, személyeknek alapított díj, 
melyből évente maximum hatot ítélnek oda. 
A Semmelweis-nap alkalmából Ughy Attila 
polgármester, országgyűlési képviselő köszön-
tötte a résztvevőket: „A boldogságunk legfőbb 
záloga az egészségünk. Ha egészség van, akkor 
minden probléma megoldására van esély, de ha 
nincs, akkor sem a javak, sem magunk számára 
fontos értékek nem boldogítanak bennünket. A 
magyarázat egyszerű: a szellemet elnyomorítja 
a betegség”. 

Majd Schopenhauer szavait idéz-
te a polgármester „Az egészség nem min-
den, de az egészség nélkül minden semmi”.  
A Semmelweis-nap alkalmából közreműködött 
Apagyi Alexandra (fuvola), dr. Greschik Ist-
ván kardiológusokból álló Bolyai vonósnégyes 
első hegedűse, Presits Tamás színművész, míg a 
Tébláb Művészeti Iskola ifjú táncosai kalotasze-
gi táncokat mutattak be.  

Az ünnepi műsort követően Ughy Attila a 
kitüntetetteknek átnyújtotta az elismerő okle-
veleket. A díjazottak névsora www.bp18.hu por-
tálon olvasható.

Köztisztviselők 
elismerése
Dicsérő oklevelet nyújtott át a Köz-
tisztviselők napja alkalmából ughy At-
tila polgármester a polgármesteri hiva-
tal hét munkatársának, négyen pedig 
„címzetes” szakmai elismerést vehet-
tek át dr. Váczi-Balogh zsuzsanna cím-
zetes főjegyzőtől július 5-én, a Bókay 
Kertben.

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazot-
tak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, 
hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei 
életbelépésének emlékére Magyarországon júli-
us 1-je legyen a Köztisztviselők napja, amelyet 
1997 óta tartanak meg minden esztendőben. 
A kerületi köztisztviselők július 5-én a Bókay 
Kertben ünnepeltek, ahol egész napos sport-
rendezvényen vettek részt. A legügyesebbeket 
Ughy Attila polgármester és dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármester elismerésben részesítette.  
Ezt követően az elismeréseket Ughy Attila pol-
gármester és Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna cím-
zetes főjegyző adta át. A díjazottak névsora 
www.bp18.hu portálon olvasható.

A szilárd tüzelés füstgázának visszaáramlása 
egyszerűen és gyorsan felismerhető csípős szaga 
és átláthatatlansága miatt. A földgáz égése során 
szén-dioxiddá és vízgőzzé ég el. A gáz égéster-
méke színtelen és szagtalan. A veszélyt nem is a 
szén-dioxid jelenti, hanem a szén-dioxid tartal-
mú égési levegő miatt keletkező szén-monoxid. 

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérge-
ző gáz, könnyebb a levegőnél, ráadásul éghető. A 
légtérben egy százalékos koncentrációja pillana-
tok alatt eszméletvesztést okoz.

Az érintetteknek a Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.  a munkavégzés konkrét időpontja előtt 8 
nappal értesítést küldenek.  

Kéményellenőrzés és teljes körű kéménytisztí-
tás 2012. évi ütemezése a kerületben:

Január: Gyula utca – Hangár utca – Felsőcsa-
tári út – Álmos utca – Frangepán utca  – Csévéző 
utca által határolt terület

Február: Üllői út – Kártoló utca – Ma-
lomkő utca – Nefelejcs utca – Lakatos út 
– Jegenyefasor – Liget utca – Fedezék - Hol-
ló L. utca – Vág utca által határolt terület. 
Március: Vág utca – Üllői út – Nagybánya utca – 
Ferihegyi reptérre vezető út által határolt terület 
Április: Nagybánya utca – Szinyei Merse Pál utca 
– Mednyánszky utca – Üllői út – Ferihegyi rep-
térre vezető út – 

Gyömrői út – Csap utca – Sajó utca által ha-
tárolt terület, valamint az Üllői út páros és pár-
talan oldala.

Május: Üllői út – Esze Tamás utca – Kerék-
kötő utca – Boronás utca – Alacskai út – Flór 
Ferenc utca – Kőrös utca által határolt terület 
Június: Ady Endre utca - Nemes utca 
- Bercsényi utca - Hunyadi János utca 
- Szálfa utca által határolt terület. 
Július: Szálfa utca – Oszkó utca – Kettős-Körös 
utca- Hunyadi János utca –   Táncsics Mihály utca 

– Dózsa György utca – Ültetvény utca - Sombe-
rek sor - Szélső utca, Rákóczi utca– Szálfa utca – 
Határ út – Nemes utca által határolt terület

Augusztus: Nemes utca – Tölgy utca – Péteri 
út – Határ út – Kapocs utca – Kisfaludy utca– 
Gesztenye utca – Szövet utca – Dózsa György út  
által határolt terület.

Szeptember: Baross utca – Kolozsvár utca – 
Méta utca – Nagykőrösi út – Közdűlő út – Gilice 
tér – Péterhalmi út – Kőrös utca – Fiume utca – 
Sallai Imre utca – Margó Tivadar utca által hatá-
rolt terület

Október: Baross utca – Margó Tivadar utca – 
Sallai Imre utca – Üllői út – Liszt Ferenc utca – 
Újtemető utca – Darányi Ignác utca – Kolozsvár 
utca  által határolt terület

November: Tisztítás: Ady Endre utca, Alacska 
utca, Áchim András utca, Beregszász utca, Bocs-
kai utca, Bajcsy Zsilinszky utca, Bartók Béla utca, 
Címer utca, Csíkszereda utca, Déva utca, Duna 
utca, Drávafok utca, Egerág utca, Esze Tamás 
utca, Flór Ferenc utca, Frangepán utca, Gömb-
akác utca, Háromszék utca, Honvéd utca, Igló 
utca, Iparvasút utca, József Attila utca, Kassa 
utca, Kerékkötő utca, Késmárk utca, Kétújfalu 
utca, Királyhágó utca, Kuróczy Pál utca, Kölcsey 
Ferenc utca, Léva utca, Lehel utca, Losonc utca, 
Nagybánya utca, Nagyenyed utca, Nagykőrösi 
út, Nap utca, Nyíregyháza utca, Pancsova utca, 
Pozsony utca, Rába utca, Rozsnyó utca, Sió utca, 
Selmecbánya utca, Szálfa utca, Szinyei Merse Pál 
utca, Temesvár utca, valamint központi kémé-
nyek negyedik negyedéves tisztítása 

December: Tisztítás: Attila utca, Gyömrői út, 
Lakatos út, Üllői út, Vajk utca, Vajdahunyad utca, 
Vak Bottyán utca, Vecsési utca, Vág utca, Verőce 
utca,  Versec utca, Véménd utca, Wittmann Vik-
tor utca, Zalatna utca, Zilah utca Zólyom utca, 
Zsitva utca, Zsolt utca               

Ellenőrzés és tisztítás
A fővárosi Kéményseprőipari Kft. tájékoztatja a kerületben élőket a kéményellen-
őrzés és teljes körű kéménytisztítás 2012. évi ütemezéséről. 

Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet



Városkép n 2011. JÚLIUS 14. XX. évfolyam 12. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

5KözéletA kerületi egészségügyben dolgozók jövedelmét óvja a rendelet

� A szociális ügyek 
szerepeltek a legna-
gyobb súllyal a 

képviselő-testület július 
7-i ülésén. A képviselők 
szavaztak az egészség-
ügyben dolgozók béré-
nek kompenzációjáról, és 
megvitatták a gyermek-
étkeztetés díjrendszeré-
nek átalakítását is.

A kerületi egészségügyben dol-
gozók bérét óvja az a rendelet, 
amelyet az ülésen elfogadott a 
képviselő-testület. Kormány-
rendelet írja elő, hogy az adó- és 
járulékváltozások miatt a költ-
ségvetési szervezeteknél foglal-
koztatottak bére nem csökken-
het. Az Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft 87,5 százalékban a 
kerületi önkormányzat kezében 
van, ezért a kormány ajánlásá-
nak megfelelően gondoskodni 
kell a bérek kompenzációjáról. 
Az adó- és járulékváltozás a 293 
ezer forint alatti bruttóbért kere-
sőket érintené hátrányosan, s ez 
az egészségügyi szolgáltató ese-
tében 275 munkavállalót jelent. 
A testület az ő védelmükben 
szavazta meg a kompenzációhoz 
szükséges összeg elkülönítését.

PályázAt A 
vezetői PosztrA
Vizsgálni fogja az önkormány-
zat a kerületi szociális ellátás 
hatékonyságát. Ilyen vizsgálatot 
végeztek már korábban, tervsze-
rűen legutóbb 2007-ban, amikor 
a Családsegítő Szolgálat és a 
Csibész Gyermekjóléti Központ 
szolgáltatásainak minősége, 

szakmai tevékenysége került 
górcső alá. 2010. január 1-jével 
az önkormányzat a hatékonyabb 
működés érdekében a két in-
tézményt összevonta Egyesített 
Szociális Központ néven, és 
meghatározott elvárásokkal ne-
vezett ki vezetőt az élére. Idén 
április 18. és május 6. között 
a Polgármesteri Hivatal Belső 
Ellenőrzési Munkacsoportja 
soron kívüli ellenőrzést tartott 
az intézmény központjában és 
telephelyein. Az ellenőrzés kö-
vetkezményeképpen a vezető 
lemondott beosztásáról, a po-
zícióra kiírt pályázat lezárásáig 
helyettese látja el a feladatait. A 
pályáztatást megelőzően fogja 
az önkormányzat elvégezni a 
hatékonysági vizsgálatot. 

„A mi 
szívügyünk”
A Városképet olvasók és a Bp18.
hu portált látogatók már tudják: 
a kerület a rengeteg változás 
közepette logót és jelmondatot 
is kapott. Arról a kis kék-zöld 
szívet formáló alakzatról van 
szó, amely két felével a két nagy 
kerületrész, Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre egységét jelképe-
zi, és amelyet minden hivatalos 
megjelenésénél – az újságban, a 
honlapon, dokumentumokon, 
levélpapíron és sok más helyen 
– „a mi szívügyünk” jelmondat 
egészít ki. A logó és a jelmondat 
ma már épp olyan fontos jelké-
pe a városrésznek, mint a címer 
vagy a zászló, hiszen széles kör-
ben ez jelöli, „testesíti meg” a 
kerületet. Ezért a testület kez-
deményezte a jelkép védelmét, 
ugyanakkor rendeletet alkotott 
a használat rendjéről. 

kevesebb itt, 
mint másutt
Kevesebbet fizetnek a szülők a 
gyermekétkeztetésért itt, mint 
sok más kerületben – derült ki 
a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátásról 
szóló rendelet megalkotását 
szorgalmazó előterjesztésből. 
A kerületben a gyermekétkez-
tetés díjai 2008. márciusa óta 
nem változtak, pedig közben a 
gazdaságban két fontos változás 
is történt: drámaian emelked-
tek a nyersanyagárak, és a ko-
rábban 20 százalékos áfa 25-re 
emelkedett. A bölcsődei téríté-
si díjakon a testület áprilisban 
már kénytelen volt emelni, de 
az óvodák, általános iskolák és 
gimnáziumok díjai érintetlenek 
maradtak. Most indokolttá vált 
ezek minimális emelése is. A 
változás a Bababirodalom Böl-
csőde és Szolgáltató Központot 
nem érinti. Fontos megemlíteni, 
hogy a díjak az emelés után is 
a más kerületben tapasztalható 
árak alatt maradnak.

„Az adó- és járu-
lékváltozás a 293 
ezer forint alatti 
bruttóbért kereső-
ket érintené hát-
rányosan, s ez az 
egészségügyi szol-
gáltató esetében 
275 munkavállalót 
jelent. A testület 
az ő védelmükben 
szavazta meg a 
kompenzációhoz 
szükséges összeg 
elkülönítését.”



Senki nem 
járhat rosszul
Az egészségügyi dolgozók bérét kompenzálják

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A kerületi egészségügyben dolgozók bérét óvja az új rendelet

A múlt héten volt nálam egy 
olyan ember, aki 1995 óta nem 
fizet lakbért. 

És nincs egyedül. A lakbér-
hátralékkal rendelkezők jelen-
leg 500 millió forintos hiányt 
okoznak az önkormányzatnak 
– összegezte Csomó Tamás al-
polgármester a helyzetet. − Bár 
az önkormányzatnak eddig is 
voltak korlátozott eszközei, 
ezeket csak alkalomszerűen 
alkalmazták. Sajnos Budapest 
szerte elhíresültünk, hogy itt 
nem kell fizetni. 

kit véd A 
szociális háló?
Azt, persze, senki nem szeret-
né, hogy emberek kerüljenek 
az utcára. Ahogyan az LMP-s 
Petrovai László fogalmazott a 
július 7-i testületi ülésen, a cél 
a lakóhelyek megtartása, de 
a helyzet megoldását sürgető 
rendelet elfogadását az LMP is 
támogatja.

 − A keserű helyzet az, 
hogy eddig mindenki kivétel-
nek számított. Vagyis minden-
kinek, aki önkormányzati bér-
lakásban lakott, és nem fizetett, 
volt valamilyen felmentő oka a 
tarozásra. Észre kell vennünk, 
mennyire álságos a helyzet. 
Egyrészt az utcán élők valójá-
ban soha nem kaptak lakást, 
tehát azokon, akik valóban 
krízishelyzetben vannak, nem 
segített a kerület, ők ugyanis 
nem tudták volna megfizetni a 
lakásokat. Helyettük olyanok 
laknak a kerület ingatlanjaiban, 
akiket szociális rendelkezések 

védenek minden helyzetben. És 
ezzel nagyon sokan visszaél-
nek. Közben pedig olyanokat, 
akik normálisan dolgoznak a 
tisztes megélhetésért, nem vé-
denek ilyen rendelkezések, így 
hiába akarnak, és tudnának eg-
zisztenciát építeni, képtelenek 
megoldani a lakhatásukat. Ez 
rendkívül igazságtalan helyzet 
– fejtette ki Csomó Tamás.

A szociAlisták 
is támogAtták
A rendeletmódosítás lényege, 
hogy ezentúl csak az kaphat 
részletfizetési kedvezményt a 
lakbérhátralékára, aki vállalja 
megállapodásban foglalt köte-
lezettségek közjegyzői okiratba 
foglalását.

− A hátralékkal rendelkezők 
mindig készségesen írtak alá 
bármilyen új szerződést, mert 
annak nem volt következmé-
nye. Így történhetett meg, hogy 
sokan évekig nem fizettek. A 
módosítás ezen változtat – ma-
gyarázta az alpolgármester.

A módosítással a legerősebb 
ellenzéki frakció, a szocialisták 
is egyetértettek, bár Ternyák 
András kifogásolta: ezzel ve-
szélybe kerülhetnek azok is, 
akik valóban nem képesek fi-
zetni.

− Az elmúlt években nyil-
vánvalóvá vált, hogy a legtöbb 
hátralékkal rendelkező szá-
mára mindaz, amiről beszé-
lünk, életforma, stratégia lett. 
Nagyon kevesen vannak, akik 
tényleg nem tudnak fizetni, a 
többség inkább csak nem akar, 

itt spórol, hiszen semmi nem 
kényszeríti fizetésre. A bajba 
jutottak számára pedig krízis-

lakásokat fogunk fenntartani, 
tehát lesz menedék – foglalta 
össze Csomó Tamás.

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György

500 milliós kárt okoznak 
a nem fizető lakásbérlők

PályázAtokAt írnAk ki
A képviselőtestület ülését követően, vagyis rendelet 
elfogadása után közösen ülésezett a tulajdonosi 
bizottság és a népjóléti bizottság. Az ülésen döntés 
született az üresen álló lakások hasznosításáról. 
egy-két bontási javaslat mellett 8 lakást szociális 
rászorultság alapján, 13 lakást piaci alapon kíván 
pályázati úton bérbe adni a grémium. ezen kívül 
kijelölt jónéhány lakást a krízishelyzetbe kerülőknek. 
A pályázatok hamarosan (előreláthatólag szeptem-
ber 1-jén) lesznek hozzáférhetőek az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán.

500 millió forint hátralékkal tartoznak azok az önkor-
mányzati bérlakásban élők, akik hosszabb ideje nem 
fizetnek lakbért, rezsit. A képviselő-testület egyhan-
gúlag fogadta el azt a rendeletmódosítást, amely lehe-
tővé teszi a fizetni nem akaró bérlők kiköltöztetését. 

Egy helyi kicsi nyert
Nem tolongtak a kerületi vállalkozások
Szeptembertől új szolgáltatók gondoskodnak a kerületi 
diákok étkeztetéséről. A részben még zajló pályázta-
tás célja, hogy a az önkormányzat azokkal a cégekkel 
kössön szerződést, amelyek kifogástalan szolgáltatást 
nyújtanak kedvező áron.

Kerületi cégeknek igyekezett lehetőséget adni az önkormányzat, 
amikor közbeszerzési eljárás keretében keresett új közétkezteté-
si szolgáltatót négy helyi iskola számára. Olyan kisvállalkozások 
szállhattak versenybe, amelyek éves bevétele nem haladja meg a 100 
millió forintot. Egy pályázat eredménytelen lett, három lezárult, de 
csak részsikerről tud beszámolni a hivatal.

− A kerületi cégek közül nagyon kevesen jelentkeztek, így csak 
egy iskola ellátást végzi szeptembertől helyi vállalkozás, két isko-
lát a vecsési önkormányzat által működtetett iskolai konyha lát el 
– mondta el Bak Ferenc, a humánszolgáltatási iroda vezetője.

Ugyancsak pályázat útján keresik azt a két szolgáltatót, amely 
fejenként 2000 adagos minőségi ellátást tud biztosítani óvodák és 
iskolák számára. Ez ügyben még nincs döntés, a pályázatokat a köz-
beszerzési tanács vizsgálja. Egyelőre eredménytelen az a pályázat is, 
amelyben a Kondor Béla Általános Iskola saját konyhájának felújítá-
sát és az intézmény ellátását vállaló céget keresik.

− Ez utóbbi pályázatot újra ki kell írnunk, és valószínű, hogy 2. 
körben már meghívásos pályázat lesz – tájékoztatott Bak Ferenc. – 
Természetesen valamennyi eljárásnak rövid időn belül le kell zárul-
nia, hogy szeptember 1-jén már zavartalan legyen a diákétkeztetés a 
kerületi oktatási intézményekben.

Mostantól valóban be kell tartani a megállapodást

Három iskolában a színvonal emelkedését várják
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6 Az Üllői út életre keltése egy nagy, több kerületet érintő, hosszabb kifutású projektKözélet

Finisben az
ÖKO-pályázatos
panelházak

KeréKgyártó györgy  

Bő másfél évtizede várat magára 
az Üllői út megújulása. Dél-Pest 
és az agglomeráció egyik fontos 
főútvonala a rendszerváltást 
megelőző években nem csupán 
a közlekedésben kapott fő sze-
repet: az út mentén található 
kis boltok, szolgáltató egységek 
gondoskodtak a lakosság ellátá-
sáról is. A bevásárlóközpontok 
terjedésével és a parkolási lehe-
tőségek hiánya miatt azonban 
ez a szerep egyre érdekteleneb-
bé vált. Az Üllői út rendezetlen, 
kusza képet mutat, ugyanakkor 
egyre kevésbé tud megbirkózni 
a növekvő forgalommal.

– A probléma régen ismert 
a fővárosban, de végül a XVIII. 
kerület lépett. Nyilvánvaló 
volt, hogy az Üllői úthoz csak 
a lakosság bevonásával, annak 
megkérdezésével lehet hozzá-
nyúlni. Két éve kezdődött az 
előkészítő munka, tavaly több 
fórumot tartottunk a kerületi 
lakosok, civilek, a helyi vállal-
kozók és a helyi szakemberek, 
építészek körében – tájékozta-
tott Hartung Melinda főépítészi 
asszisztens a kerületi főépítészi 
munkacsoport képviseletében.

Művészetet 
az utcára!
A felmérés érdekes eredmé-
nyeket hozott. Szinte kivétel 
nélkül mindenki több fát, zöld 

területet szeretne, a túlnyomó 
többség kulturális intézménye-
ket, vendéglátós egységeket és 
sportlétesítményeket álmodik 
ide.

– Az Üllői út életre keltése 
egy nagy, több kerületet érintő, 
hosszabb kifutású projekt – ma-
gyarázta Hartung Melinda. – A 
kerületben az ehhez kapcsoló-
dó kiviteli munkák első szaka-
sza már nyáron megkezdődik. 
A felmérések tapasztalataira 
alapozva elsőként az arculaton 
szeretnénk változtatni új, fiata-
los, meghökkentő, figyelemfel-
keltő közterületi elemek megje-
lenítésével.

A feladattal egy megbízott 
tervező cég birkózhat meg, 
amely az úgynevezett utcamű-
vészeti elemek kihelyezésében 
látja a lehetőséget.

− A kerületbe érkezők új 
köztéri elemet láthatnak majd 

valószínűleg Kispest és Lőrinc 
határán. Egy szoborszerű alko-
tásról van szó, amely bizonyos 
nézetből a 18-as számot adja ki. 
Emellett szó van egy villamos-
megálló ízléses és praktikus 
átalakításáról is – beszélt a ter-
vekről Juhász Kálmán kerületi 
főépítész.

Füvet a sínekre! 
Az Üllői úton haladó villamos 
nyomvonalán kívül a Kossuth 
tér is megújul hamarosan. A 
32 ezer négyzetméteres hatal-
mas park teli van öreg fákkal, 
amelyek a kerületi zöldállomá-
nyának legértékesebb kincsei 
közé tartoznak, és amelyekhez 
a helyiek is ragaszkodnak. A 
tervezett átalakítások a zöldfe-
lület méretében nem okozná-
nak kárt, sőt kiterjesztenék azt, 

ám a tér berendezését megvál-
toztatnák. 
− Ötletpályázatot írtunk ki, jú-
lius 4-től szeptemberig várja a 
bírálóbizottság a terveket – tá-
jékoztatott Juhász Kálmán. 
A cél, hogy a Kossuth tér új, 
korszerű külsőt kapjon a park 
faállományának megőrzésével, 
ugyanakkor a tervek között 
szerepel a zöldfelület méretének 
növelése. Amint azt a főépítész 
elmondta, ez úgy oldható meg, 
ha a park „benyúlik” az Üllői 
útba.
− Nyugat-európai nagyvá-
rosokban gyakorlat, hogy a 
villamospálya a két sín között 
fűtakarót kap. Mi is ezt szeret-
nénk, ez kellemesebb, szebb, 
otthonosabb környezetet biz-
tosítana a közlekedők számára 
– avatott be a főépítész.

Amikor kizöldül 
a villamossín
Több lesz a zöld, és megjelenik a művészet az Üllői út környékén

�nyártól új, szokatlan, a közterületek arculatát 
megváltoztató elemek kerülnek ki az üllői út 
környékén. közben egy ötletpályázat részt-

vevői már a kossuth tér megújításán dolgoznak. 
az 50-es villamos sínpárja közé például füvet 
terveznek.

Az Üllői úthoz csak a lakosság bevonásával lehet hozzányúlni

Elindult az ötlEtpályázat
a kerületi önkormányzat ötletpályázatot ír ki a XvIII. kerület kossuth tér és kör-
nyezetének kialakítása címmel. az ötletpályázat tárgya a kossuth tér szabadtér 
– építészeti, kertészeti kialakításának, valamint a tér közvetlen környezetével való 
kapcsolatainak megfogalmazása. 
az ötletpályázattal kapcsolatos további információk a http://www.bp18.hu/
foepiteszi_munkacsoport linken a „Budapest XvIII. kerület kossuth tér és környe-
zetének kialakítására kiírt pályázatának kiírása” cím alatt olvashatóak.
a pályaművek postára adási határideje szeptember 12., míg az eredményhirdetést 
szeptember 21-én tartják. ezt követően október 3. és november 2. között nyilváno-
san is bemutatják az elképzeléseket.

Keveseket érdekel 
a közfoglalkoztatás
Hiába szorgalmazta az önkormányzat, csak töredéke 
kerülhet be a közfoglalkoztatásba azoknak a kerületi 
munkanélkülieknek, akiknek segítséget jelente ez a faj-
ta támogatás. a legtöbben nem vállalják a munkát, vagy 
alkalmatlanok rá.

Közfoglalkoztatással szerette volna elvégeztetni a közhasznú mun-
kákat az önkormányzat. Elsősorban olyan feladatokra közvetítettek 
volna munkanélkülieket, amelyek a Városüzemeltető Nonprofit Kft 
hatáskörébe tartoznak: útépítés, kerti munkák, hulladékgyűjtés. 
A segélyezettek számára a közfoglalkoztatás fontos lehet, hiszen 
amennyiben 2011-ben nem tudnak igazolni legalább 30 nap munka-
viszonyt, 2012-ben már nem jogosultak bérpótló juttatásra. A köz-
foglalkoztatást ugyanakkor pályázati formában támogatja az állam, 
ami segítség a kerületnek.

Az önkormányzati elképzelés azonban csak részben válhat va-
lóra.

– A kerületben 425 embert érint a közfoglalkoztatás lehetősége, 
őket levélben értesítette a munkaügyi központon keresztül a hi-
vatal a lehetőségről. Meglepő módon az érintettek alig több mint 
fele, 250 ember jelent meg adategyeztetésen, közülük válogatta ki a 
munkaügyi központ azt a 110 embert, akinek a közfoglalkoztatásá-
ra a pályázati keret lehetőséget teremtett volna – magyarázta Péntek 
Tamás, a Városüzemeltető ügyvezető igazgatója. – Sokan nem vál-
lalták a munkát, és sokan egészségügyileg alkalmatlanok voltak a 
feladatokra, így összesen 48 emberrel kezdhettük meg az első, rövid 
távú, április 15-től június 30-ig tartó közfoglalkoztatási programot.

Az alkalmas ember tehát kevés, de a feladatokat el kell végezni, 
erre is kell megoldást találni.

– A Városüzemeltető munkásokat vett fel az adott területekre, a 
munkát tehát elvégezzük. Más kérdés, hogy erre nem kapunk pályá-
zati támogatást.

Csaknem határidőn túl 
próbálták lehívni pénzeiket 
az öKO-pályázatos társas-
házak. az önkormányzat 
aláírta a szerződéseket, és 
ezzel a két havannai tár-
sasház a pályázat finisébe 
érkezett.

Fűtéskorszerűsítésre pályázott 
korábban a Havanna utca 30-
42. és 64-74. számú két társas-
ház. Mindkettő nyert, és ezzel 
lehetővé vált, hogy – abban az 
időszakban, amikor több ha-
sonló tulajdonosi közösség a 
leválást fontolgatta a távfűtésről 
– az épületek olyan korszerűbb 
távfűtő rendszert kapjanak, 
amelyben a lakásfűtések egye-
dileg szabályozhatók, és a fo-
gyasztás lakásonként mérhető. 
A pályázat többszereplős volt: 
az állami támogatás mellett az 
önkormányzattól is nyertek a 
társasházak támogatást.

− A két társasház már 2010 
tavaszán értesítést kapott ar-
ról, hogy nyert a pályázaton, 

attól kezdve hívhatták le az 
önkormányzati összeget. Ezt 
azonban sokáig nem tették 
meg, úgy tudom, azért, mert 
mindkettő részt vett a ZBR-
panelpályázaton is. Miután 
azonban ott sikertelenek voltak, 
mégis az előző pályázat pénze-
inek lehívása mellett döntöttek 
– tájékoztatott Csomó Tamás 
alpolgármester.

A határidő június 26., vasár-
nap volt, a két társasház pedig 
június 23-án, vagyis csütörtö-
kön jelezte, hogy mégis él a le-
hetőséggel. 

− Gyorsan kellett lépnünk, 
felvettük a kapcsolatot a megfe-
lelő állami szervezettel. Ez azért 
volt fontos, mert kétségessé vált, 
hogy sikerül-e időben minden 
megfelelő dokumentumot be-
nyújtani. De az állami képvise-
let is segítőkésznek bizonyult, 
és így június 29-én aláírhattam 
a szerződést. Az önkormányzat 
tehát már hozzárakta a saját ré-
szét a pályázathoz – mondta el 
az alpolgármester.

Június 29-én Csomó tamás alpolgármester aláírta 
a korszerűsítések szerződéseit
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�Nem könnyű a 
mezőőr feladta, 
illegális sze-

métlerakás, fa- vagy 
almalopás, de olykor 
még a ház körüli 
baromfit megdézsmáló 
rókák ellen is fel kell 
lépnie. Immár a XVIII. 
kerületben is működik 
a szolgálat, ahol a 
mezőőröknek szintén 
meg kell felelniük a 
kihívásoknak.  

Tevékenységüket az 1997-es me-
zőőri törvény határozza meg, 
jogosítványaik szinte ugyan-
azok, mint a rendőröké. Meg-
állíthatnak, és átvizsgálhatnak 
gépjárműveket, igazoltathatnak, 
ha valami gyanúsat észlelnek, 
lefoglalhatnak baltát, fűrészt is, 
ha az nem a szabályoknak meg-
felelően van valakinél. A két fő 
probléma, amivel a kerületben 
rendszeresen szembe kell nézni-
ük, az a lopás és az illegális sze-
métlerakás.

TeTTeNérés
- Egyik feladatunk a termények 
védelme. A külterületeken saj-
nos rengeteg kísérlet van alma-
, krumpli- és falopásra. Sokan 
hamar felismerik, honnan lehet 
könnyebben eltulajdonítani a 
másét. Az illegális szemétlera-
kás szintén jellemző a külte-
rületen, így igyekszünk minél 
többet kint lenni szolgálatban, 
hogy megakadályozzuk ezeket – 
mondta el Kozma László intéz-
ményvezető helyettes.

A mezőőrök már májusban 
megkezdték a felkészülést, hogy 
minél hatékonyabban tudjanak 
működni. Térképet szereztek 
az érintett területről, és végig-

járták, hogy hol lehetnek azok a 
gócpontok, melyekre fokozottan 
kell majd figyelniük.

- A parkerdők jól lezártak, 
ennek ellenére már itt is volt 
tettenérésünk egy illegális sze-
métlerakót csíptünk el, aki be is 
ismerte a szabálysértést, aláírta 
a dokumentumokat, mi pedig 
továbbítottuk azt a kerületi sza-
bálysértési osztálynak – számolt 

be a történtekről Kozma László.

KülöNöseN 
Veszélyes
A kerület feltérképezése után 
az derült ki, hogy több gócpont 
van: az Almáskert környéke, 
azok az utak, amelyek nem fut-
nak sehová, például a Halomi út 
vége, a Kerékvágás út, valamint 

a Nagykőrösi útnál a Nagybani 
piaccal szembe lévő erdő.

- A piaccal szembe lévő er-
dőben hajléktalanok tanyáznak, 
abból élnek, hogy eltulajdoní-
tanak, vagy lombtalanításról 
szereznek elektromos vezetéket, 
amiben alumínium vagy réz 
van, erről leégetik a műanyagot, 
ami nagy fekete füsttel járó tevé-
kenység és igencsak környezet-

károsító – folytatta a mezőőr.
A róka állandó probléma a 

városokban, főleg a kertvárosi 
részeken, mint Pestszentimre. 
Egy helyi családtól az állatok 
idáig már öt baromfit vittek el. 
A mezőőrök mást nem tehet-
tek, kihelyezetek két rókacsap-
dát a közelben lévő Péterhalmi 
erdőben. Az akciót eddig nem 
koronázta siker, csupán két sün 
sétált bele a csapdába, szeren-
csére semmi bajuk nem esett, 
és a mezőőrök szabadon enged-
ték őket. Olykor egészen furcsa 
problémával is megkeresik őket. 
Kozma Lászlót egy a Havanna 
lakótelepen élő hölgy nemrég 
azzal a problémával hívta fel, 
hogy nem tud aludni a sok ran-
dalírozó denevértől. 

- Azt javasoltam, hogy alu-
fóliából vágjon csíkokat, kösse 
össze és akassza ki az erkélyre, 
hátha ettől elmennek az állatok. 
Nem tudom sikerrel járt-e, min-
denesetre mi a legjobb tudásunk 
szerint próbálunk segíteni – me-
sélte Kozma László. 

ITT a pusKa,  
hol a pusKa?
A törvény szerint sörétes szolgá-
lati lőfegyverrel kell ellátni a me-
zőőröket. Vidéken ezzel semmi 
probléma nincsen, Pesten azon-
ban kissé macerás a használata. 
A puskával régen lehetett lőni 
kóbor kutyára, veszett állatra, 
önvédelmi célból még a gumilö-
vedéket is el lehetett durrantani, 
ma azonban a jogszabályoknak 
megfelelően csak figyelmeztető 
lövést adhatnak le.

- A puskánk belterületen 
csak teljesen szétszedett állapot-
ban lehet nálunk, külterületen 
lehet csak összerakni, az egyi-
ket azonban gyakran váltogatja 
a másik, így adott esetben sok 
dolgunk lehet vele – tette hozzá 
mosolyogva a mezőőr.

Hogyan leHet 
valaki mezőőr?
a szakigazgatási 
hivatal évente 2-3 
alkalommal szervez 
érettségivel rendelke-
zőknek mezőőri tan-
folyamot. a mezőőrök 
kötetlen munkaidőben 
a belátásuk szerint 
dolgoznak, hajnalban, 
este és hétvégén is, 
de szigorúan ellen-
őrzik őket, hogy kint 
vannak-e a területen. 
a konfliktusos helyze-
tek könnyebb kezelése 
miatt párosával van-
nak szolgálatban.



Vuk és Maxipotzac 
riogatja a lakókat
Számos problémát kell megoldaniuk a mezőőröknek
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A mezőőrök a szemetet is átvizsgálják, így gyakran kiderül a szemetelő

A rendeletet az akkori városvezetés kritika 
nélkül vette át, és semmit nem tett a kert-
városi jelleg megőrzéséért, így ehhez a sza-
bályozási tervhez kell igazodnia a kerület-
nek. A változás a kevés építkezés miatt az 
első években nem volt szembetűnő. Mára 
azonban több, a környezetéhez képest fel-

tűnően magas épület is megjelent a Nemes 
utca mentén, így torzítják az utca hangu-
latát. Mivel a szabályozási terv módosítása 
hosszadalmas és költséges eljárás, a terüle-
tet az önkormányzat területi védettség alá 
helyezte, hogy ne romoljon tovább a város-
kép.

– Ez a rendelet biztosítja, hogy eltérhes-
sünk az eredeti szabályozástól és szigorúbb 
szabályok közé tudjuk szorítani az építke-
zéseket. Korlátozni tudjuk az épületek ma-
gasságát, és az ingatlanok közötti harmo-
nikus átmenetet is meg tudjuk őrizni. Ha 
nem vesszük helyi védelem alá a Nemes ut-
cát és környezetét, akkor a magas épületek 
szaporodásával pár év alatt a kertvárosi ut-
cakép helyett egy foghíjas, torzult városkép 
alakult volna ki. A területi védelem lehető-
vé teszi, hogy ne épülhessen földszintes ház 
mellé átmenet nélkül négyemeletes épület, 
valamint biztosítani tudjuk a régi, értékes 
épületmotívumok megőrzését is, kötelezni 
tudjuk az építkezőket, hogy az utcaképhez 
igazodjon az épülő ház – mondta el Juhász 
Kálmán kerületi főépítész.

lassú 
VIsszareNdeződés
Mivel kevés az építkezés, így egyelőre lát-
ványos változás nem várható. Ráadásul 
vannak olyan korábban kiadott engedélyek, 
amelyek még érvényesek, és amiket már 
nem tud az új szabályozás korrigálni. Ilyen 
például az OTP-ház, melynek külcsínébe 
nem lehet már beleszólni. 

– Mindenki azt hitte, hogy egyik nap-
ról a másikra visszarendeződik az utcakép, 
de ez nem így van. Az elmúlt egy évben 
mindössze két olyan építési terv került a 
tervtanács elé, ami érinti a Nemes utcát és 
környékét. Ez egy lassú folyamat, de a vá-
rosközpont megújítása mindenképpen po-
zitív változásokat fog hozni. Csabafi Róbert 
képviselővel tervezzük, hogy egy részlete-
sebb tájékoztatót tartunk az itt élőknek a 
területi védelmi rendeletről. Fontos, hogy 
figyeljünk a szűkebb épített környezetünk-
re és megőrizzük a hangulatos kertvárosi 
jelleget, ebben azonban mindenkinek részt 
kell vennie – fejtette ki a főépítész.

Lassú visszarendeződés
Rendelet a kertvárosi jelleg megőrzéséért

kezdetek
a XVI. és XVII. kerület polgármesterei elégelték meg 
2009-ben a kerületben lévő sok szemetelést, ezért 
létrehozták a mezőőri szolgálatot. Megalakuláskor 10 
fővel jött létre a szolgálat, három suzuki Vipera te-
repjáró és két motor állt az őrök szolgálatára. Június 
15-ével csatlakozott a XVIII. kerület is, így immár közel 
10 000 hektár területre kell vigyáznia 17 embernek. 
Kerületünkben négy mezőőr óvja a nyugalmat. 

a nemes utca melletti ingatlanok építési övezetének besorolását a főváros 
2006-ban véglegesítette. ennek értelmében az ottani kertvárosi épületek-
hez képest magas három-négyszintes ingatlanok is épülhetnek. a fővárosi 
koncepció nem egyezik meg a helyi érdekekkel, melyek a kertvárosi jelle-
get szeretnék megőrizni.

Szent István napi 
utcabál a téren
az együtt Pestszentimréért egyesület idén ötödik al-
kalommal rendez utcabált Pestszentimrén, augusz-
tus 19-én, a Hősök terén, az egykori Patika téren. 

Az imrei civil szervezet egy évtizedekkel korábbi helyi hagyo-
mányt keltett életre azzal, hogy öt évvel ezelőtt megrendezte 
az első Szent István napi táncmulatságot. Már az első rendez-
vénynek akkora volt a látogatottsága, melyet régóta nem látott 
Pestszentimre, és olyan nagy sikert aratott, hogy nem vált kérdé-
sessé az utcabál évenkénti megtartása. 

A szervezők ígérik, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén 
is minden korosztály talál kedvére való kikapcsolódást. Az esti 
rendezvényre 18 órától várják a szórakozni vágyókat. A zenés 
műsort követően indul a tánc, lesz ugráló vár, arcfestés, büfé, 
sörsátor és természetesen 22 órakor tűzijáték. 

- A fellépőket idén is igyekeztünk a Pestszentimrén vagy a 
kerületben élő művészek közül meghívni, ahogy a vállalkozók 
is helyiek, akik az ételt-italt, édességet árusítják majd. Nonprofit 
szervezetként, mindent támogatásból kell megoldanunk, az idei 
évben Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat volt ebben 
a legnagyobb segítségünk – mondta el Dunavölgyiné Lipokatich 
Margit, az egyesület elnöke.

Szebb lett a környezet
a törvény által előírt kaszálás június 30-án 
befejeződött Pestszentimrén. a 182-es és 184-
es busz végállomásainál pedig a virágágyást is 
beültették, amely szép környezetet kölcsönöz a 
megállóknak.  



Az oldalt összeállította: Kovács Viktor

A kertváros hangulatát tönkre teszik a magas épületek



Városkép n 2011. JÚLIUS 14. XX. évfolyam 12. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

8 Változatos programok várják a vakációzó iskolásokat a napközis táborbanKultúra

� Idén egészen 
augusztus 
végéig várja a 

szünidőző iskoláso-
kat az önkormányzat 
nyári napközis tábora 
a Bókay Kertben. 
Aki csak most kezd 
el gondolkodni, hová 
is küldje nyárra a 
gyermeket, még nem 
késett le semmiről, 
beiratkozni ugyanis 
hetente lehet. És 
megéri: a táborozók 
tartalmasan töltik az 
időt, ráadásul rendkí-
vül kedvező áron.

KeréKgyártó györgy  

− A harmadik gyerekem jár ide. 
Nagyon szeretjük ezt a tábort – 
mondja egy fiatal édesanya, aki 
eredetileg csak azért sietett oda 
Kuba Gábor táborvezetőhöz, 
mert szerette volna megtudni, 
merre találja az 5. rajt. Végül a 
portás ad felvilágosítást, gon-
dolkodás nélkül, határozottan:

− Állatkert. Négyre érnek 
vissza, egy kicsit várni kell.

ÉletÉBen 
először ül 
hAjón
A Bókay Kertben szervezett 
egész nyáron át tartó napközis 
tábor lényegre ugyanis az, 
hogy a gyerekek csak a reggeli 
gyülekező idejét, valamint az 
ebéd utáni időszakot töltik 
bent a Bókay-család egykor 
kifejezetten gyermekintézmény 

számára adományozott ősfás 
parkjában, a délelőtt nagy 
részében valamilyen külső 

programon vesznek részt.
− A cél az, hogy mérsékelt 

áron tartalmas szünidős prog-

ramokat biztosítsunk a gyerekek 
számára – mondja Kuba Gábor.

A mérsékelt árat elsősorban 

az önkormányzat támogatásá-
ból tudják biztosítani, másrészt 
abból, hogy – amint a táborve-
zető fogalmaz – egy ekkora lét-
számú csoport a legtöbb helyen 
alkuképes, vagyis szívesen ad-
nak neki kedvezményeket.

− A budapesti állatkert az 
egyik kedvenc célpontunk, de 
gyakran töltjük a napot ját-
szóházakban, csúszdaparkban, 
erdei kiránduláson vagy az 
Óbudai-szigeten. A hajókázás 
mindig nagy élmény, és minden 
évben van olyan gyerekünk, aki 
ebben a táborban ül életében 
először hajón – magyarázza a 
táborvezető hozzátéve: − Az ön-
kormányzat a tábor idejére 3000 
kilométerig rendelkezésünkre 
bocsát egy kirándulóbuszt. Eb-
ből nagyjából 15 alkalommal tu-
dunk 45 gyereket elvinni. Ilyen-
kor Székesfehérvárra ruccanunk 
ki, a koronázó városba, közben 
fürdünk egyet a Velencei-tónál, 
vagy Kismarosra utazunk, köz-
ben megnézzük a nógrádi várat, 
máskor Hollókőre vagy Jászbe-
rénybe buszozunk.

A rugAlmAsság 
fontos
Kuba Gábor, aki egyébként az 
Eötvös Loránd Általános Isko-
la igazgatója, 23 éve szervezi a 
tábort, és mint mondja, 90 szá-
zalékban ugyanazokkal a kollé-
gákkal dolgozik együtt.

− A táborozók 20 fős rajokra 
oszlanak, ezek vezetői kerületi 
pedagógusok, akiknek komoly 
gyakorlatuk van a táboroztatás-
ban – tájékoztat a táborvezető.

A tábori élet a Bókay Ker-
ten belül is szervezett. A gye-
rekek - elsősorban a délutáni 
időszakban - bőven kapnak 
szabadidőt, amit sportolással, 
játékkal tölthetnek el, de ha a 
szülők úgy döntenek, úgyneve-

zett szakrajokba is beírathatják 
a táborozót. Ezekért némi fel-
árat kell fizetni, de megéri, mert 
az érdeklődők szakvezetők irá-
nyítása alatt tanulhatnak úszni, 
rock and rollt táncolni, vagy 
éppen kézműves foglalkozás 
keretében tűzzománcot égetni, 
kerékpározhatnak és túrázhat-
nak. A délutáni órákban érkezik 
a bábszínház, Moha bácsi zenés 
műsora, a rockisok, mazsisok 
bemutatója. Kézműves foglal-
kozásokat, egészséges életmód 
vetélkedőt a nap bármely szaká-
ban szerveznek az érdeklődők-
nek. A szervezők tehát mindent 
megtesznek azért, hogy az álta-
lános korosztály érdeklődésének 
megfelelő elfoglaltsággal töltse a 
szünidőt.

− Törekszünk a rugalmas-
ságra is. Mivel ma már a szülők 
is nagyon nehezen tudják kiszá-
molni, mikor, mennyi szabad-
ságra tudnak elmenni, nálunk 
sem kell hosszú időre előre be-
iratkozni. Szerdánként vannak 
a befizetések, ekkor dől el, ki 
milyen rajban tölti majd az időt, 
és mekkora lesz a létszámunk – 
magyarázza Kuba Gábor. – Fon-
tos hozzátenni: az önkormány-
zat jó partner volt az idei tábor 
szervezésekor. Mivel a 10 hetes 
tábor finanszírozása alig kerül 
többe, mint a 8 hetes, vállalta a 
többletköltséget. Ennek köszön-
hető, hogy egészen nyár végégig, 
vagyis augusztus 26-ig tudjuk 
vállalni a gyerekek foglalkozta-
tását.

Az önkormányzAti 
nApközis tábor 
árAi
teljes ár 354 forint/nap
kedvezményes ár 177 
forint/nap
rGyk-sok részére 100 
forint/nap



Buli egész 
nyáron 
A koronázó várostól Kismarosig barangolnak a táborozók
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A tábori élet a Bókay Kerten belül is szervezett, tartalmas programokat kínálnak

Az ötödik sebesség című 
rádiós műsor készítői kér-
ték a fővárosi tanácstól, 
hogy a Xi. Világifjúsági ta-
lálkozó helyszínéről kapja 
a nevét a XViii. kerület új 
lakótelepe. Hogy ez való-
ban így volt-e, vagy csak 
propagandafogásról van 
szó, ki tudja? De 1978. jú-
lius 26-án megtartották a 
Havanna lakótelep névadó 
ünnepségét.

 
– Kiváló muzeológus szakem-
berként azonnal észrevette, 
hogy mivel érkeztem. Kötő-
döm a régi tárgyakhoz, és egy 
legalább 60 éves biciklit hasz-
nálok – mondta Csomó Ta-
más alpolgármester a Havanna 
Kiállítóterem új kiállításának 
megnyitóján, miután Heilauf 
Zsuzsanna, a Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetője érdeklődéssel megvizs-
gálta az öreg kerékpárt. 

Az alpolgármester hozzá-
tette: – Itt, a kiállítóteremben 
úgy érzem, öregszem, hiszen 
csupa olyasmi vesz körül, amit 

nem is olyan régen magam is 
használtam. Ez a kiállítás pon-
tos képet ad a Havanna lakóte-
lep történetéről, hangulatáról. 
A 2010 óta működő Havan-
na-kiállítóterem a lakótelepen 
élők egyik kulturális centru-
mává igyekszik válni, olyan 
hellyé, amely az itt élőknek 
segít abban, hogy mélyebben 
megismerjék saját lakókörnye-
zetüket. A lakótelep integrált 
rehabilitációs programjában 
megrendezett Élet a régi-új la-
kótelepeken című, június 27-én 
megnyitott kiállítás arra vál-
lalkozott, hogy visszatekintsen 
a Havanna alapításának idő-
szakára, sőt az azt megelőző 
Állami lakótelep történetére. 
Ma már kevesen tudják, hogy 
a trinoni békekötés után Ma-
gyarországra menekülő erdé-
lyiek, felvidékiek jelentős része 
telepedhetett le a mai XVIII. 
kerületben. Mindez annak volt 
köszönhető, hogy a Népjóléti 
Minisztérium – amelynek élén 
akkor a pestszentlőrinci rokon-
sággal rendelkező Bernolák 
Nándor állt – nagyszabású la-

kásépítési programba kezdett. 
Az I. világháború alatt ide épí-
tett lőszergyárból Lakásépítő 
Rt-t csináltak, és megkezdődött 
az Állami lakótelep kialakítá-
sa. A hosszú ideig csinos, ren-
dezett terület a II. világháború 
utáni időszakban elgettósodott, 
ezért az ország akkori vezetése 
a lebontása mellett döntött. A 
helyén épült fel 1978 és 1985 
között házgyári technológiával 
a Havanna lakótelep. Ez volt 
az utolsó nagyszabású szoci-
alista lakásprojektek egyike.  
A most megnyitott kiállítás 
dokumentumokat, fotókat, tár-
gyakat mutat be mindkét nagy 
korszakból. A mindennapi 
használati tárgyak olykor tel-
jes enteriőrben jelennek meg. 
A látogató hirtelen azon kap-
ja magát, hogy ott áll előtte a 
Videoton színes tévé, mögötte 
a vízesést ábrázoló egészfalas 
poszter, a polcon Rubik-koc-
ka, alatta pedig – a tévéhez 
csatlakozatva – az emlékezetes 
Commodore 64 számítógép. 
Mintha az a 25-30 év el sem 
múlt volna… Ê F. e 

A Havanna-kiállítóterem a lakótelep  egyik kulturális centrumává válhat

rádiósok kérték, hogy Havanna legyen az új városrész neve

Élet a lakótelepen
Magyarország 2081-ben
álomba ébredés címmel mutatta be Ladjánszki már-
ta etűdjét két fiatal táncművész, kovács noémi és 
Lakat Andrea a Hunniapolisz című kiállítás megnyi-
tóján június 20-án a polgármesteri Hivatal galériájá-
ban. Az időpont megválasztása egész biztosan nem 
a véletlen műve, hiszen ahhoz a különleges kifejezési 
formához, amelyet a rendező ezúttal választott, ke-
resve sem lehetett volna megfelelőbb hangulatot ta-
lálni, mint amit a múzeumok Éjszakája és az L1 Egye-
sület új kiállításának megnyitója adhatott.

Az L1 Egyesület az elmúlt hat évben két ízben mutatott már 
be olyan kiállítási anyagot, amelynek a középpontjában a képre-
gény állt. 

– A dél-európai országokban, valamint Belgiumban és Fran-
ciaországban nagyon komoly képregénykultúra létezik. Ott a 
műfaj nem csak a szórakoztatás és a művészet része, az oktatás-
ban is használják. Ez adta az ötletet a Hunniapolisz című kiállí-
táshoz – magyarázta Berner Csaba szervező.

Korábban a művészeti csoport a képregény általános temati-
kájával foglalkozott, majd a műfaj magyarországi történetének 
eredményeit mutatta be, most pedig speciális gyűjteményt ho-
zott létre, amely a képregény eszközeivel a képzelt jövőbe pil-
lant: 2081Magyarországának világába. A bemutatott gyűjtemény 
részei voltak olyan, más művészeti ágakban született alkotások, 
amelyek a képregények mellé téve segítettek megrajzolni ezt a vá-
lasztott jövőbeli enteriőrt.  

A Hunniapolisz kiállítás az olyan társrendezvényekkel, mint 
az Álomba ébredés című etűd, az idei tavasz egyik legérdekesebb 
művészeti eseménye volt a kerületi rendezvények sorában. 
.

A karnagy 
és az írónő
kötetben is világot lá-
tott az a gazdag, mai 
szemmel is érdekes do-
kumentumgyűjtemény, 
amely a bertha istván és 
– szirmay-kalos margit 
alkotta művészházaspár 
életét meséli el. 

A szerző, Kazareczki Noémi 
a szécsényi Kubiniy Ferenc 
múzeum korábbi kiállításá-
nak anyagára támaszkodva 
állította össze érdekes kö-
tetét Bertha Istvánról, aki 
karnagyként dolgozott a fő-
város sikeres színházaiban, 
és Szirmay-Kalos Margitról, 
aki íróként, újságíróként és 
rádiós személyiségként volt 
ismert. 

A karnagy a rádióban 
ismerte meg az írónőt, aki 
nem sokkal később negyedik 
felesége lett. Közös életü-
ket Pesten majd Zürichben, 
forrongó művészvilágban 
élték, a kor nagy zeneszer-
zői, színészei és színésznői, 
írói, színházcsinálói a baráti 
körükbe tartoztak. A Rózsa 
Művelődési Ház most lehe-
tőséget teremtett arra, hogy 
a kerületi közönség helyben 
ismerje meg ezt az érdekes 
gyűjteményt. A kötettel azo-
nos címen mutatja be június 
30. és augusztus 31. között 
az igen gazdag – fotókat, tár-
gyakat, dokumentumokat, 
feljegyzéseket – tartalmazó 
hagyatékot.

Berner Csaba utópisztikus összeállítása álomba 
repítette a látogatókat
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9A cserkész-világtalálkozón a lőrinci pavilon nagy attrakció lesz Kultúra

Megy a csárda 
Svédországba 
A Bókay Kertben állította össze néhány 
fiatalember azt a hatalmas építményt, 
amely a július végén induló cserkész-
világtalálkozó egyik látványossága 
lesz: egy 2000 vendéget kiszolgáló 
csárda indul Lőrincről Svédországba.

A látvány sokakat megtévesztett: szerkesztősé-
günkbe is úgy érkezett a hír, hogy újabb tábor 
alapjait rakják le a Bókay Kert fái alatt, pedig 
egészen más készült.

− A cserkész-világtalálkozóra, a jamboree-
ra készülünk. A Csárda Kontingenst képvisel-
jük, és annak az épületnek a szerkezetét állítjuk 
össze, amely a találkozó ideje alatt a fiatalok 
élelmezéséről gondoskodik majd – mondta el 
Weidel Walter, a kontingens vezetője.

A világ legnagyobb ifjúsági szervezete, a 
Cserkész Világszövetség négyévente hirdeti 
meg nemzetközi találkozóját, az úgynevezett 
jamboree-t változó helyszínen. Legutóbb Ang-
liában találkoztak a világ cserkészszervezetei, 
idén Svédországban jönnek össze a fiatalok. A 
világ legnagyobb ifjúsági találkozóján a Magyar 
Cserkészszövetség is képviselteti magát 250-300 
fővel. Ennek a küldöttségnek a része a Csárda 
Kontingens.

− Valóban egy hatalmas csárdát építünk fel, 
amely napi 2000 vendéget szolgál majd ki a ta-
lálkozó ideje alatt – magyarázta Weidel Walter. 
– Komoly feladat, büszkék vagyunk rá, hogy mi 
végezhetjük el.

Weidel Walter Pestszentlőrincen él, ez a ma-
gyarázat arra is, hogy itt kezdtek ebbe a hatal-
mas építkezésbe.

− Ughy Attila polgármester úr kiemelten 
fontosnak tartja a civil szerveztek támogatását, 
erősítését, ezen belül is igyekszik sokat segíteni 
a cserkészeknek. Most a Bókay Kert területének 
egy részét kaptuk meg ingyen, hogy itt építhes-
sük fel a csárdát. Remélem, ezzel jó példát mu-
tatunk a Havannán működő helyi cserkészcsa-
pat tagjainak is.

A kontingens július 27-én Ferihegyről indul 
a nemzetközi találkozóra.

Ê K. Gy

Csendesen telt 
a Múzeumok 
éjszakája
Az idén a megszokottnál kevesebben 
látogattak el a Múzeumok Éjszakájá-
nak lőrinci rendezvényeire, s a remélt 
pezsgő kulturális élet inkább csak 
csordogált június 24-én a kerületben. 

A kisebb érdeklődést részben az időjárás, rész-
ben a pénteki nap okozta – mondta Heilauf 
Zsuzsanna, a Pedagógiai Intézet és Helytörté-
neti Gyűjtemény igazgatóhelyettese. – Úgy lát-
szik, munka után már kevesebben vágtak neki 
az éjszakai kulturális életnek.   

Persze, így is akadtak szép számban, akik 
az országos programhoz kapcsolódó kerületi 
rendezvényekre látogattak el, csupán a korábbi 
évekhez képest apadt a résztvevők száma.

- A Városháza Galéria, a Múzeumsarok, a 
Nyomdászati és Nyomdagép Gyűjtemény és a 
Karinthy Frigyes Gimnázium várta az érdek-
lődőket, s büszkén mondhatom, hogy lassan 
hírünk megy a fővárosban, mert a gimnázium 
kísérleteire még Újbudáról is jöttek látogatók 
– újságolta Heilauf Zsuzsanna. – Az azonban 
egyértelmű, hogy szombaton érdemesebb ilyen 
éjszakába nyúló programot szervezni. 

Ê S. N. Zs.

Európa 
életképei 
Az Európai Unió tagországait bemu-
tató kiállítást rendezett a Szent Lő-
rinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub és a 
Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete 
Szentlőrinc-lakótelepi Tagcsoport júli-
us 1-jén a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban. 

A tárlat megnyitóján Ughy Attila polgármester, 
országgyűlési képviselő levelét Császár Bíró Lil-
la, a közösségi ház megbízott igazgatóhelyettese 
olvasta fel. 

„Ha sokfélék is vagyunk, ha más nyelven is 
beszélünk, Franciaországtól Lettországig egy-
szerre és egyidőben ismerjük fel a szépet és ér-
dekeset. 

Önök nagyszerű alkalmat ragadtak arra, 
hogy Európa életképeit a kerületnek is meg-
mutassák. A nagyszerű jelző nem lehet túlzó, 
ugyanis fontos és sikeres féléven vagyunk túl, 
amely történelmünkben először rótta ránk ezt 
a feladatot, hogy az Európai Unió soros elnöki 
tisztjét ellássuk.” 

Köszöntőt mondott Hidasy Oszkárné, a 
Szent Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub és a Tá-
jak, Korok, Múzeumok Egyesülete Szentlőrinc-
lakótelepi Tagcsoport vezetője.  

– A kiállítás megrendezésének apropója az 
volt, hogy lezárult a magyar soros EU-elnökség 
– mondta Hidasy Oszkárné. – Tudtuk, hogy 
nem lesz könnyű feladatunk bemutatni a 27 
tagországot, de bátorított bennünket, hogy ko-
rábban az Európai Unióról szóló nyugdíjasok-
nak meghirdetett országos versenyen 3., a Nők 
a XVIII. kerületért Alapítvány (NATIK) vetél-
kedőjén 2. helyezést értünk el.  A tagállamokat 
bemutató tablók készítéséhez a kerületi kisebb-
ségi önkormányzatok, Lőrinci Nagykönyvtár, 
Kondor Béla Közösségi Ház, Szeretve Tanulni 
Egyesület, a NATIK tagjai is segítséget nyújtot-
tak. 

Ê F. E 

Virágba borult 
a banánfa
Nyár, forróság, pálmaliget. Igazi me-
diterrán hangulatot varázsolt kertjébe 
Csányi Zsolt, egzotikus növényeket 
kedvelő kerületi lakos.  

Még ma is kuriózumnak számít, ha azt halljuk 
hazánkban virágzik a banánfa, sőt a várható 
termés is teljes díszében pompázik a fán. 

– Mindig megcsodáltam a természetfilmek-
ben, amikor a banán termesztését bemutatták 
– mesélte a hobbikertész. – Elhatároztam, hogy 
megpróbálkozom vele én is. 

A Musa basjoo (Japán banán) viszony-
lag jól tűri a hűvösebb időt. Négy évvel ez-
előtt vásároltam egy apró sarjat, amit el-
ültettem, és egy év évig a szobát díszítette.  
2009 tavaszán kiültettem a banánfát a kert-
be. Már abban az évben három méter ma-
gasra nőtt, és sok új hajtás jelent meg körü-
lötte. De jött az ősz, és dönteni kellett, hogy 
kint maradjon vagy a szobában teleljen.  
Csányi Zsolt a növényt 60 centi magasan elvág-
ta, és körülötte jókora takarást készített, hogy 
megvédje a fagykártól. A következő tavasszal, 
örömmel észlelte, hogy a növény életben maradt, 
és elkezdett hajtani, újabb leveleket bontott. Még 
azon a nyáron közel négy méter magasra nőtt, 
és kisebb banánligetet hozott létre maga körül.  
Az ősz beálltával 80 centi magasan visszavág-
ta, s még fagytűrőbb takarást készített a növény 
köré. Olyan jól sikerült, hogy a téli időjárás elle-
nére a takarás alatt is folyamatosan növekedett.  
Idénre nem csak hatalmassá vált, hanem meg-
jelent rajta a várva várt első, impozáns látványt 
nyújtó virág is. Jelenleg már látszódnak a kis 
gyümölcsök, melyek várhatóan nyár végére érik 
el teljes méretüket.

Ê Fülep Erzsébet

Táborzáró 
kiállítás
A kerületi gyerekek tehetséggondozó 
nyári táborban és szakkörökben ké-
szült alkotásaiból nyílt kiállítás a Bókay 
Kertben.  

A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűj-
teménynek (PIHGY) a TÁMOP 3.4.4./B/08/
KMR/2009 – 0001 Országos Tehetségsegítő 
Hálózat kialakítása –Magyar Géniusz Integrált 
Tehetségsegítő Program pályázat segítségével te-
hetséggondozó nyári táborokat, tehetséggondozó 
szakköröket valósított meg – mondta a táborzá-
ró komplex kiállítás megnyitóján Tóthné Kővári 
Csilla, a pályázatért felelős projektmenedzser. 

A Bókay Kertben működő nyári tábori életbe 
bekapcsolódva valósult meg a TÁMOP tehetség-
gondozó tábor, amely 25 gyermeknek nyújtott 
képzőművészeti és drámapedagógiai terüle-
ten képességfejlesztési lehetőséget – tette hozzá 
Tóthné Kővári Csilla.

A tábort a Patakfalvi Attiláné és Kalmárné 
Takács Erzsébet, a PIHGY szaktanácsadói, tehet-
séggondozó szakemberek tartották. Ezzel pár-
huzamosan a három projekthéten 30 gyermek 
tehetséggondozó szakkörön vehetett részt.  Gácsi 
Eszter, a Csodavilág Óvoda pedagógusa kerületi 
óvodások számára természettudomány témakör-
ben, Diráné Huszár Gertrúd, a PIHGY technika 
munkaközösség vezetője gasztronómia és lak-
berendezés, Váradi Emese, a Karinthy Frigyes 
Gimnázium tanára képzőművészet témakörben 
tartott szakkört. A PIHGY a pályázati keretből 
tíz-tíz kerületi gyermek szakkörön való ingyenes 
részvételét támogatta.

A Pedagógiai Intézet a Magyar Géniusz In-
tegrált Tehetségsegítő Programját, pályázati cél-
kitűzéseit a PIHGY 99. kiemelt tehetségponttal 
együttműködve valósította meg. 

Ê Fülep

Gasztronómia 
és művészet
Érdekes tehetséggondozó szakkörök-
nek adott otthont a Kassa Utcai Általá-
nos Iskola június 27. és július 1. között.

A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjte-
mény keretein belül szervezett tehetséggondozó 
szakkörök kerületünk több helyszínén színesí-
tették a nyári programokat. A Kassa iskolában 
Diráné Huszár Gertrúd szaktanár, kerületi tech-
nika - munkaközösség-vezető által irányított 
gasztronómiai szakkörön egy héten keresztül 
sütni, főzni, az alkotóműhelyi délutánokon pedig 
kézműveskedni tanultak az érdeklődő diákok.  
A délelőtti programon az ételkészítés forté-
lyaival ismerkedhettek meg a lelkes részt-
vevők. Többek között megtanulták a pala-
csinta és pizzasütés, pörköltalap, kelt tészta, 
gombóc valamint a gyümölcsleves és nyír-
ségi egytálételek készítésének fortélyait.  
A konyhai munkálatok során a diákok elsajátít-
hatták a robotgépek használatának technikáit, 
nagy hangsúlyt fektetve a balesetvédelemre és 
az elektromos gépek használatának legfonto-
sabb szabályaira. Amíg a finom ebéd főtt a fa-
zekakban, addig az asztalterítés írott és íratlan 
szabályait figyelembe véve gyönyörűen megterí-
tett asztalokat varázsoltak a résztvevők.

A diákok a saját maguk által főzött ételek 
elfogyasztása után kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt. Az elkészített munkadarabok 
között lakásdekorációs tárgyak és használati 
tárgyak egyaránt szerepeltek. 

Ê F. E.

Hagyományos 
„Szomszédoló 
parti”
Nem véletlenül mondták régen, hogy 
egy jó szomszéd többet ér, mint a tá-
volban élő rokon. S, hogy a Reviczky 
Gyula utcában lakók jó szomszédokká 
váltak, azt az is bizonyítja, hogy immár 
2. éve rendeztek „Szomszédoló partit” 
június utolsó szombatján.

Nemcsak az egy utcában lakók, de gyakran még 
a közvetlen szomszédok sem ismerik egymást. 
Évtizedek telnek el úgy, hogy egymás nevét sem 
ismerik az emberek… Pedig egymás üdvözlése, 
egy mosoly, néhány jó szó áldásos lehet…  Ezek a 
gondolatok vezérelték a Reviczky Gyula utcában 
lakó Verla Pétert is, amikor tavaly elhatározta, 
hogy szűkebb környezetében ez másképp lesz.  
– A „Szomszédoló parti” lényege, hogy ne 
csak látásból ismerjük a lakótársainkat, ha-
nem közeledjünk egymáshoz és törődjünk a 
körülöttünk élőkkel – hangsúlyozta.  – A ren-
dezvény alkalmat teremtett arra, hogy a kör-
nyéken élő emberek találkozzanak szomszéd-
jaikkal, baráti kapcsolatot építsenek egymással.   
A lakók örömmel készültek a közös program-
ra, mindenki hozott magával enni és innivalót. 
Verla Péter idén gulyáslevessel vendégelte meg 
lakótársait, amit az utcán, a bográcsban főzött 
meg.  De nemcsak „terülj, terülj asztalkám” volt, 
hanem szólt a zene, és remek volt a hangulat.   

Ê F. E.

Nyakkendő áll 
a középpontban
A magyar EU-elnökség keretében ren-
dezett utolsó kiállítás június 30-án nyílt 
meg a Budapest Galériában. Ennek fő-
szereplője a nyakkendő, amelynek ere-
detét a horvátok a magukénak tudják.

A nyakkendő, mint kihívás című kiállítás 
központi témája valójában horvát adalék a 
globális kultúrához. E kiegészítő viselésé-
nek első nyomai a XVII. század első feléig, 
az európai 30 éves háborúig nyúlnak vissza. 
A horvát könnyűlovasság ekkor ugyanis a 
francia király szolgálatába állt, s a horvát hu-
szárokat a nyakukban hordott, jellegzetesen 
megkötött kendőről is fel lehetett ismerni.  
A nyakkendőből később a pompaszere-
tetéről elhíresült Napkirály teremtett di-
vatot, amely viselet népszerűsége azóta is 
töretlen: a felmérések szerint manapság na-
ponta 600-700 millió ember hord nyakkendőt. 
Csomós Miklós oktatási és kulturális ügye-
kért felelős főpolgármester-helyettes hang-
súlyozta: tulajdonképpen a nyakkendő az 
egyetlen férfi ruhadarab, amelynek nincs kü-
lönösebb funkciója, mégis fontos, mivel „ki-
emeli a stílust, eleganciát ad az öltözetnek, és 
bizony mind a mai napig meghatározza a fér-
fi státuszát is”. „Nyakkendője elárulja, ki-ki 
mennyit ér – bemutatja az embert, leleplezi lé-
nyét, tükrözi szellemét” – idézte Csomós Mik-
lós a nagy francia írót, Honoré de Balzacot.  
A tárlat különlegességei közé tartoznak például 
azok a rajzok, amelyek eredeti öltözetben, kato-
nákat ábrázolnak nyakkendővel, vagy például 
a magyar EU-elnökség alatt a magyarok által a 
külföldi vendégeknek ajándékozott piros és zöld 
színű darabok –, amelyeket egyébként Horvát-
országban gyártottak. A kiállított művek között 
ugyan nem szerepel, ám az eseményre kiadott 
prospektus címlapján látható a két nép, a horvát 
és a magyar közös hőse, Zrínyi Miklós, korabeli 
nyakkendőben. 

Ê F. E.

Hírek
Virágba borult az Út Galéria
Baranecz Katalin „Florália” című festménykiállítása 
nyílt meg június 7-én az Út Galériában (Madách 
Imre utca 49.). Baranecz Katalin nyugalmazott 
honvéd zászlós igazi örömfestőnek vallja magát, 
lelkesedéssel vesz részt nyári alkotótáborokban, és 
csoportos kiállításokon. Így jutottak el festményei 
a fővárosi Stefánia Galérián kívül számos vidéki 
helyőrségi művelődési házba Magyarországon, és 
2010-ben egy NATO rendezvény kapcsán Luxem-
burgba is. Ezúttal „Florália” című festményeit július 
7-ig látathattuk az Út Galériában. A megynitón 
Sipos Gábor nyugalmazott honvéd ezredes, a Hon-
véd Kulturális Egyesület elnöke méltatta Baranecz 
Katalint. A kiállítást Frömmel Gyula festőművész 
rendezte. póján, hogy felköszöntse Fazekas 
Lászlót, Laci bácsit. A híres kézilabdaedző – aki 
immáron 55 éve tanít a Kassában – májusban 
ünnepelte 80. születésnapját. 
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FODRÁSZAT FIX ÁRAKON!

Férfi hajvágás + hajszesz: 1000 Ft
Női hajvágás + szárítás: 2000 Ft

Dauer + vágás + szárítás: 3000 Ft
Nyugdíjasoknak –10% Kedvezmény!

SZANyI GyÖNGyI 
06 30 465 9080

1184.BP. ÉPÍTŐ U.2/FölDsziNT
NyiTva TarTás:

HÉTFŐ-PÉNTEK:9-17
Piros isKola mEllETT

 
 

MŐSZAKI VIZSGA MINDENNAP!          

3,5 tonnáig minden típusú gépjármővet (és 
azok pótkocsiját), motorkerékpárt. 

AUTÓJAVÍTÁS, 
FUTÓMŐÁLLÍTÁS,           

HIBAKÓD KIOLVASÁS,     
SZÉLVÉDİJAVÍTÁS 

 

   

EERREEDDEETTVVIIZZSSGGAA  
AAZZOONNNNAALL!!      

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860 

Taxi vizsga megvárható! 

Szeretettel vár minden kisgyermeket a

 Magas színvonal, vidám légkör
 Vegyes csoportok
 Játékos angol tanítás 
 Kézműves foglalkozások
 Úszás, korcsolyázás, sport
 Szakszerű iskola előkészítés

A gyermekek egészséges életmódra nevelését, 
a mozgás fejlesztését a jól felszerelt csoportszobák, 

tornaterem és nagy udvar biztosítja.

Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667.
Telefon: +36 1/290-3018

Webcím: www.rozsamaganovoda.hu
Óvoda E-mail címe: rozsaovi@t-online.hu

www.bp18.hu
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 Ingyenes fogászati szűrés!

 Fogfehérítés  Panoráma röntgen

 Szájsebészet  Fogkő eltávolítás

  A legkorszerűbb fogpótlási eljárások

 Implantátumok  Esztétikus tömések

 Hőtérképes fogászati vizsgálat

  Kedvező árú kezelések!

FOGÁSZAT
O R M O S  I N T É Z E T

ORMOS
INTÉZET

Bejelentkezés, további információ:

(06-1) 295-59-63, (06-70) 558-9940, (06-30) 626-9510
www.ormosintezet.hu, cím: 1184 Budapest, Hengersor u. 73.
Egészségpénztári tagság esetén a számla utólag elszámolható az intézetünkkel
szerződött egészségpénztáraknál. Üdülési csekket is elfogadunk!
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12 � Közélet

FODRÁSZSZALONBA (XVIII.) fodrászt ke-
resek. T.: 06-20-388-8617.

TAKARÍTÁST vállalok, rendszeresen vagy
alkalmanként. 54 éves leinformálható hölgy
vagyok. T.: 06-20-952-7247.

MELLÉKÁLLÁS. XX. ker. irodánkba telefo-
nos idõpont egyeztetõt keresek (lehet nyug-
díjas is). Munkaidõ: H-CS. Este 17-19.30
óra között. T.: 287-8384 v. 06-70-336-8317.

A XVIII., KIRÁLYHÁGÓ U. 73 sz. Magnólia
Társasház pályázatot hirdet, gondnoki fel-
adatok ellátására. A munkakör ellátásához
szükséges feltételek: vállalkozó igazolvány,
önéletrajz, mobiltelefon, esetleges referen-
ciák, számítógép alapismeretek ismeretek
Word, Excel, jó kommunikációs készség,
építõipari- karbantartási ismeretek valamint
gáz fûtõi alapismeretek. Kérjük, hogy csak
olyan személyek jelentkezzenek, akik a
munkakör betöltésére alkalmasnak tartják
magukat és a fenti feltételeknek megfelel-
nek. Írásos jelentkezésüket várjuk: Zala
András közös képviselõnél fizetési igény
megjelölésével. Cím: 1181, Margó Tivadar
u. 202., e-mail: z.andras@nordtelekom.hu,
fax: 290-7893.

KIADÓ önálló családi ház bútorozatlanul,
felújítva 1 szoba összkomfort, nagy kert
használatával XVIII. kerületben 2 fõ részé-
re. T.: 06-20-383-0096.

ELADÓ Vecsésen 170 m2-es, 3 szintes,
több célra alkalmas, fõúton lévõ családi
ház, két autóbeállásos garázzsal.
www.hazkiado.hupont.hu. T.: 06-30-435-
6065, 06-30-992-7933.

CSILLAGHÁZBAN, 2 liftes, csendes, tisz-
ta, kulturált házban, 44 m2-es, felújított,
szép lakás, áron alul eladó. T.: 06-20-995-
3715.

LÕRINCEN, csendes utcában, masszív, 2
fürdõszobás, 3 szobás, nagy nappalis, er-
kélyes ház eladó. 150 m2-es telekkel. T.:
292-0272.

PESTSZENTLÕRINCEN a József utcában,
nyaralóhely hangulatú környéken eladó 30
m2-es felújított házrész, nagy szoba, kony-
ha, WC, zuhanyozó, beépíthetõ padlás,
nagy terasz, saját kert. 11 M Ft. T.: 06-20-
582-4691 .

PEST megyében Csemõn eladó egy 800
m2-es zártkert. Víz, villany, szerszámkamra
van. A telek körbe van kerítve. Ár és belvíz-
mentes. Buszmegálló egy percre. Ár: 1,2 M
Ft. T.: 294-0588.

ELADÓ Lakatostelepen tatarozott házban
két éve felújított, 43 m2-es, 3. em.-i. másfél-
szobás lakás, tulajdonostól. Ir.ár. 9,4 M Ft,
tel.: 290-3928.

A LAKATOSTELEPEN nem panel, 57 m2-
es 2,5 szobás, vízórás, parkettás, nagyon jó
beosztású lakás, 9,7 M Ft-ért eladó. A kony-
ha tágas, van kamra. T.:06-30-356-6018.

PESTSZENTLÕRINCI öröklakásra cseré-
lem budaörsi, 2 szobás, távfûtéses, II. em.-
i jó megközelítésû öröklakásom vagy el-
adom. Ir.ár: 11 M Ft. T.: 06-20-344-9005.

SÜRGÕSEN, ár alatt, tulajdonostól eladó
Pestszentimrén, 173 nöl-es telken, kétszo-
bás + egyszobás összkomfortos, 78+22
m2-es családi ház. Dupla garázs, terasz,
mûhely, gáz és vegyes kazán, klíma, pince,
elõkert. Ár: 21,7 M Ft. T.: 06-20-547-6363.
(Rejtett számot nem fogadok.)

LAKATOS ltp.-en lévõ, 3. em.-i, felújított, 2
szobás téglalakást cserélek a kerületben ki-
sebb házra vagy balatonira, Érd-Diósd kör-
nyékére. T.: 06-20-483-2613, v. 290-1084.

INGATLANCSERE. Budapesti ingatlanra,
üzlethelyiségre vagy Budapest közeli telek-
re, házra cserélném vagy eladnám
Balatonlellén lévõ kávézómat, lakással
együtt, 83 m2. T.: 06-20-483-2613 v. 290-
1084.

XVIII., 71 M2-ES lakást másfélszobásra
vagy kisebbre cserélném. Minden megol-
dás érdekel. T.: 06-20-573-9074.

ALKALMI VÉTEL, akár vállalkozásnak is!
Saroktelken, nagyon jó közlekedéssel, erdõ
közelében, 2 generációssá alakítható, kis-
rezsijû családi ház Pestszentlõrincen eladó
vagy cserélhetõ 2 lakásra, kb. 22 M Ft ér-
tékben v. értékegyeztetéssel. T.: 06-20-
222-3948.

XVIII., Tarkõ utcában azonnal költözhetõ, új
építésû, 106 m2-es, garázsos ikerház eladó.
T.: 06-20-975-8889, www.tarkoliget.
eoldal.hu.

XVIII., HOSSZÚHÁZ utcában 47 m2-es, 2.
em.-i, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Ár:
9,49 M Ft. T.: 06-30-930-3543, www.tarko-
liget.eoldal.hu.

MONORON, új építésû, 74 m2-es, egyszin-
tes, nappali + 2 szobás, költözhetõ ikerház
15,5 M Ft-ért eladó. T.: 06-30-930-3543,
www.tarkoliget.eoldal.hu.

XVIII., DOLGOZÓ utcai, csendes környe-
zetben lévõ, téglaépítésû, III. emeleti, felújí-
tott, távfûtéses, 43 m2-es, másfélszobás la-
kás, hosszú távra bérbe adó. T.: 06-30-274-
6208.

ELADÓ és kiadó ingatlanokat keresünk a
18. ker.-ben. 2%-os jutalék, www.tarkoliget.
eoldal.hu T.: 06-30-904-0482.

ÚJ ÉPÍTÉSÛ, mediterrán sorházi lakások
1+3 szobával minõségi kivitelezésben el-
adók a 20. kerületben. Ár: 24,9 M Ft-tól. T.:
06-30-904-0482. , www.tarkoliget.eoldal.hu.

VECSÉSEN, újépítésû környezetben, 91
m2-es, 1+3 szobás ikerházi lakás, 320 m2-
es kerttel eladó. Ir.ár: 23,5 M Ft. T.: 06-
30904-0482, www.tarkoliget.eoldal.hu.

ELADNÁM, vagy elcserélném (megegye-
zéssel) Péteri községben lévõ négyszobás,
alápincézett, összkomfortos, kertes háza-
mat XVIII. ker. lakótelepi lakásra (Béke tér-
tõl 15 perc). T.: 06-70-209-2133.

BUDAPEST XVIII., Kosztolányi Dezsõ ut-
cában, 107 m2-es családi ház garázzsal,
196 nöl-es telken eladó. Ir.ár: 29 M Ft. T.:
06-20-911-8689.

XVIII., erdõvel körülölelt lakóparki környe-
zetben eladó 89 m2-es, 2+3 félszobás új,
sorházi ingatlan, 235 m2-es telekkel 24,5 M
Ft. +3670-633-4883.

ELADÓ Lõrincligeti lakóparkban, a piac
(kertészet) mellett, újépítésû, liftes, parkra
nézõ, nagy teraszos, redõnyös, légkondici-
onált, amerikai konyhás, +1szobás nagy
fürdõszobás, III. emeleti, 56 m2-es, gáz-
fûtéses lakás 16,9 M Ft + 1 M Ft udvari gép-
kocsi beállóval. T.: 06-70-266-3650.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcá-
ban, nyaralóhely hangulatú környéken el-
adó 30 m2-es, felújított házrész, nagy szo-
ba, konyha, wc, zuhanyozó, beépíthetõ
padlás, nagy terasz, saját kert. Ár: 11 M Ft.
T.: 06-20-582-4691.

XVIII. KER., Ganz-kertvárosban, 117 m2-
es, 3+félszobás családi ház, 1170 m2-es tel-
ken, eladó. Ir.ár: 33 M Ft. T.: 06-70-519-
5207.

XVIII., Bókay-telepen, jó állapotú, polgári
stílusú, négyszobás ház különálló, egyszo-
bás lakrésszel 551 m2-es telken 32 M Ft-ért
eladó. T.: 290-7442 

ELCSERÉLNÉM! 530 m2-es telken 63 m2-
es családi házam KISZ-telepi 1+félszobás
lakásra 1. vagy 2. emeletire. T.: 292-4594 v.
06-30-584-5792.

A LAKATOSTELEPEN (nem panel) 57 m2-
es, 2,5 szobás, vízórás, parkettás, frissen
festett lakás 9,7 M Ft-ért eladó. A konyha
tágas, van kamra, közel a buszmegálló. T.:
06-30-356-6018.

ELCSERÉLNÉM 54 m2-es, panelprogram
keretében felújított önkormányzati lakáso-
mat egy egyszobás félkomfortos-, vagy
komfortos XVIII. kerületi önkormányzati la-
kásra. A csere feltétele: a lakáson lévõ 1,5
M Ft hátralék megfizetése, mely a késõbbi-
ekben megvásárolható az Önkormányzat-
tól. T.: 06-70-704-2529.

XVIII. KER., Havanna utcában tulajdonostól
eladó 53 m2-es, 2 szobás, IX. emeleti, jó ál-
lapotban lévõ, Vörösmarty iskolára nézõ la-
kás. Csendes, világos, saját vízórával. Ir.ár:
8,1 M Ft. T.: 06-30-305 7175.

BÓKAY-telepen, kétlakásos családi ház-
ban, 66 m2-es házrész hangulatos, gondo-
zott belsõ kerttel, garázzsal, tulajdonostól
eladó. Földszinten, 45 m2-en nagy nappali,
konyha, étkezõ, kamra, WC. Emeleten 21
m2-en hálószoba, gadrób, fürdõszoba, WC.
Pár éve teljes belsõ felújítás történt. Ár: 17,5
M Ft. T.: 06-30-456-6866.

SOROKSÁR Orbánhegyen panorámás,
zöldövezeti ideális építési telek, ikerház épí-
tésére is alkalmas, 1226 m2, kedvezõ áron,
tulajdonostól 18 M Ft-ért eladó. T.: 06-20-
525-0884.

ELADÓ Pestszentlõrinc, nagyon jó adottsá-
gú, 849 m2-es telken egy felújítandó 60 m2-
es 1,5 szobás ház és egy 20 m2-es egy szo-
ba-konyhás melléképület. A ház teljesen
alápincézett, parkolási lehetõség a pince-
szinten és az udvaron. A telek társasházi
vagy önálló családi ház építésére is kiváló-
an alkalmas. Ir.ár: 20,9 M Ft T.: 06-30-297-
7354.

HÉVÍZIRE cserélném budapesti házamat.
T.: 294-6315.

NEM PANEL, 1,5 szobás, 48 m2-es, 6.em.-
i lakás a XVIII. kerület zöldövezeti részén el-
adó. Nagy erkély, légkondicionáló, kerámia-
lapos tûzhely, saját vízóra. Az épületnek sa-
ját kazánházas fûtése van. Jó közlekedés, a
metró 10 percre van. Ir.ár.: 9,3 M Ft. T.: 06-
20-956-8555.

IGÉNYESEN felújított, körbejárható 100 m2-
es családi ház 15 m2-es garázzsal és pincé-
vel a Szentimre-kertváros szélén tulajdo-
nostól eladó. Ir.ár.: 30 M Ft. T.: 290-1651. v.
06-30-250-6404.

XVIII. ker., Szarvascsárda térnél (Napfürdõ
lakóparkban), kétszobás, földszinti, tera-
szos lakás eladó. 2006-os építésû, tégla.
Beépített konyhabútor, egyedi mérõk. Ir.ár:
14,5 M Ft. T.: +3630-236-3529.

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöl-
es telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, vil-
lany, gáz bent van. Garázs! Külön bejárat-
tal. T.: 294-1657.

JÓ állapotú 1+1,2 szobás, 2. em.-i lakás, a
Havanna utcában eladó vagy önkormány-
zatira cserélhetõ, értékegyeztetéssel. Élet-
járadék is érdekel. Ár: 7,1 M Ft. T.: 708-
7646 v. 06-70-295-7404.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Garam utcá-
ban, 130 m2-es, 5 szobás, tetõteres családi
ház, tulajdonostól eladó. Kétállásos garázs,
parkosított kert, kiváló közlekedés és inf-
rastruktúra. Ár: 34,9 M Ft. T.: 06-30-490-
5262.

BALSÁN, Tokaj közelében, magas árvíz-
mentes helyen eladó 90 m2-es összkomfor-
tos, gázfûtéses, 2 szoba ebédlõs családi
ház. 1338 m2-es saroktelken. Fix ár 3 M Ft.
T.: 06-30-334-2223 v. 06-20-398-8329.

ELADÓ pestszentlõrinci 100 m2-es családi
ház 580 m2-es összközmûves telken. Új kül-
sõ szigetelés, riasztórendszer, jó infrastruk-
túra. Kerületi lakás beszámítható. T.: 292-
2226.

XVIII. ker., Újpéteritelepen családi ház 150
nöl-es telken eladó. A telken egy 2,5 szobás
és egy 1 szobás lakás található. Mindkettõ
összközmûves. Az ingatlanon gyûrûs kút,
380 V is van. Az ingatlan tehermentes, fel-
újításra szorul. T.: +3630-281-5129.

2+FÉLSZOBA+HALLOS, erkélyes felújított
60 m2-es 1. em.-i lakás a Havannán hõszi-
getelt házban eladó. Ár: 8,1 M Ft. T.: 06-30-
229-6943.

LÕRINCEN eladó a volt KISZ-lakótelepen 4
em.-es téglaházban, 53 m2-es, 2 szobás,
nagy elõszobás, 3. em.-i eladó. Egyedi fûté-
ses, vízórával felszerelt. Déli fekvésû, na-
pos. Rendezett zöldövezet. Ir.ár: 11,5 M Ft.
T.: 06-70-614-6068.

PESTSZENTIMRE központi részén újon-
nan épülõ 64 m2-es 2 hálószoba + nappalis
családi ház + terasz, + zárt garázs, 100 m2-
es elszeparált saját kerttel decemberi beköl-
tözéssel kulcsrakészen 18,8 M Ft-ért eladó.
T.: 06-20-239-6236. 

ELADÓ a XIX. kerületben egy 37 m2-es, III.
emeleti panellakás. Csendes, jó közleke-
déssel, lift, nagykonyha, a ház egyedi kazá-
nos, magánszemélytõl. Ir.ár: 7,5 M Ft. T.:
+3630-368-3930.

XVIII., Havanna lakótelepen, fûtéskorszerû-
sített, hõszigetelt házban elsõ emeleti, erké-
lyes, 2 + félszoba hallos, parkettás, köve-
zett, jó állapotú lakás azonnali költözési le-
hetõséggel eladó Ir.ár: 8,1 M Ft. T.: +3630-
281-1877. 

XVIII., Lipták-telepen földszintes, ötszobás,
dupla fürdõszobás, két bejárattal rendelke-
zõ, karbantartott családi ház garázzsal,
melléképülettel eladó. Ir.ár: 27,5 M Ft. T.:
291-3357.

PESTSZENTLÕRINC Ganz-kertvárosában
1090 m2-es összközmûves telek 100 m2-es,
bontandó vagy felújítandó épülettel eladó. A
telek utcafronti szélessége 18 m. Ir.ár: 32 M
Ft. T.: 290-7442. 

A KERÜLETBEN eladó családi házat, iker-
házat, szeparált házrészt vagy lakást kere-
sünk. Felújítandó is érdekel. Köszönjük hí-
vását. T.: 06-30-954-2326.

ZÖLDÖVEZETBEN a 3-as metrótól 10
percre XVIII. ker., Kinizsi Pál utcában tégla-
épületben, földszinti, de nem talajszint (5
lépcsõ), 44 m2-es, 1,5 szobás, összkomfor-
tos, gázfûtéses, parkettás, erkélyes, pincés
lakás tulajdonostól eladó. Azonnal költözhe-
tõ. Érd.: 8-18-ig T.: 06-70-240-9505, 291-
1047.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcá-
ban, nyaralóhely hangulatú környéken el-
adó, 30 m2-es, felújított házrész, nagy szo-
ba, konyha, WC zuhanyozó, beépíthetõ
padlás, nagy terasz, saját kert. Ár: 11 M Ft.
T: +3620-582-4691.

XVIII. ker., Alacska úti lakótelepen, 2+fél
szobás 68 m2-es lakás, eladó. Ir.ár: 9.9 M
Ft. T.: +3670-342-2580.

ELCSERÉLNÉM XVIII. kerületi, 1,5 szobás
öröklakásomat nagyobbra (43-47 m2), vagy
eladom. T.: +3620-578-2531, 708-7587.

TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN eladó 25+24
m2-es téliesített kõház 555 m2-es telken.
Padlásteres, gáz, villany, víz bevezetve.
Ir.ár: 3,6 M Ft. T.: 290-7672 v. 06-70-565-
2196.

SÜRGÕSEN, áron alul eladó a XVIII. kerü-
letben, 30 m2-es, egyszobás, téglaépítésû,
összkomfortos lakás. Ir.ár: 7,5 M Ft. T.:
+3620-455-0260.

ELADÓ XVIII. ker., Babits Mihály utcában,
200 nöl-es telek, 70 m2-es lakóépülettel +
melléképületekkel. Ir.ár: 23 M Ft. T.: +3630-
409-6189, +3670-313-4243.

ELADÓ Pestszentlõrinc, Ganz-kertváros
legfrekventáltabb részén, 1200 m2-es
összközmûves telek, bontandó házzal, Bé-
ke tértõl 2 percre. T.: +3620-589-6360.

KÉTSZOBÁS családi ház eladó! Cegléd-
Budai úti termálfürdõ és aquapark közelé-
ben. Vasútállomáshoz 4 percre. Lakóház-
nak és nyaralónak is alkalmas. T.: +3630-
306-2190 vagy +3620-993-2529.

ELADÓ Bókay-telepen 170 nöl-es rende-
zett kertes telken 97 m2-es 2+2 félszobás +
30 m2-es garázsos családi ház. Egyedi gáz-
fûtéses, összközmûves, emeletre építéshez
érvényes építési engedéllyel. Társasházi ki-
sebb lakást értékegyeztetéssel beszámí-
tunk. Ár: 28,47 M Ft. T.: 290-9112, 06-20-
985-9191

SZIGETSZENTMIKLÓSON a Dunától 10
percre, egy 120 nöl-es telken, 36 m2-es,
összközmûves ház eladó. Ár: 9,8 M Ft. T.:
+3620-548-3292, +3620-258-5239.

XVIII. KER., Ráday utcában teljesen felsze-
relt, új, a mûködéshez szükséges minden
engedéllyel rendelkezõ étkezde bérleti joga
hosszútávra átadó. T.: +3630-585-7330.

GYÁL központjában 3+félszobás, teljesen
alápincézett, vegyes tüzelésû kazánnal, tel-
jes közmûvel ellátott ház, 170 nöl-es telken,
áron alul, sürgõsen eladó. T.: +3670-271-
4352, +3629-345-835.

apróhirdetés
Állás

Ingatlan

ÁLLATELEDEL-ÜZLET bérleti joga el-
adó. Dél-Pest frekventáltabb részén,
fõútvonalon, állatorvosi rendelõ, ku-
tyakozmetika, szépségszalon, stb.
mellett. Kiváló parkolási lehetõséggel.
T.: 06-70-773-3965.

LOM-, SZEMÉT-,
SITTSZÁLLÍTÁS

4-6-8 m3

lenyitható konténerekkel, sóder, 

homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

KÖNYVELÉS
XVIII. ker.

Könyvelését 
bízza szakemberre!

Kezdõ vállalkozások 
könyvelése alapdíjon!

www.konyvelo.berszamfejtes.hu

06-70-604-7876

Mosógép- és bojlerszerviz
Minden típusú hûtôgépek, 

fagyasztók, mosógépek, bojlerek,
mikrohullámú sütôk 
helyszíni javítása

GARANCIÁVAL, 
INGYENES KISZÁLLÁSSAL!

Tel.: 291-9464, 06-30-942-4624
SOMOGYI CSABA

HÛTÕGÉP

FOGÁSZAT
Üllôi út 372.

Tel.: 291-5851,
06-30-954-8710

(a Piros iskola melletti üzletsoron)

Részletfizetési lehetõség és
ingyenes állapotfelmérés,

fájdalommentes kezelések.
Fogfehérítés, 
ultrahangos 

fogkôeltávolítás.
Porcelán hidak. 

Kivehetõ pótlások.
Fogbeültetés, 
altatásban is!

Gyermekfogászat is!

Havanna Lakótelepi Állatorvosi Rendelõ
1181 Bp., Margó Tivadar u. 33. (Havanna u. 2-vel szemben)

Szeretettel várjuk megújult rendelõnkben
állatbarát ügyfeleinket! 

Sebészeti szakrendelés, konzultáció, ultrahangos
vizsgálat, belgyógyászat, szülészet, szemészet,
microchip, útlevél-ügyintézés, védõoltások, stb.

H-P.: 9–12; 15–18; szo.: 9–12
Tel.: 06-70-395-5928

Kerületi üres üzlethelyiségek
BÉRBE ADÁSA

Érdeklõdni lehet: PROJEKT18 Kft. 
1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. Telefon: 297-4729

Internet: www.vagyon18.hu/pályázat, www.projekt18.hu

Az Együtt Pestszentimréért
Egyesület augusztus 19-én,
immár negyedik alkalom-
mal rendezett Szent István-
napi utcabált a Hősök te-
rén.

FÜLEP ERZSÉBET

Dunavölgyiné Lipokatich
Margit, az Együtt Pest-
szentimréért Egyesület elnöke,
az egykori pestszentimrei ut-
cabálok újraálmodója négy év-
vel ezelõtt hagyományteremtõ
szándékkal szervezett utcabált,
melynek célja közösségek ki-
alakulásának elõsegítése volt.
Azóta is minden évben augusz-

tus 19-én megrendezik az utca-
bált, melyen ezúttal is minden
korosztály talált kedvére való
szórakozást. 

Egész délután szólt a zene,
míg a színpadon váltották egy-
mást az elõadók.

A programban szerepelt a
Perge Blues Company, az
IntimProject Zenekar, az utca-
bálon a Gesarol együttes szol-
gáltatta a zenét. 

Egy különleges meglepetés-
ben is részük volt a kilátoga-
tóknak, ugyanis eljött a kerüle-
ti kötõdésû Tóth Balázs, a
taekwondo világbajnoki bronz-
érmes sportoló, kilenc éve a
sportág legeredményesebb
férfi versenyzõje és 15-szörös
magyar bajnok. Tíz órakor lát-
ványos tûzijátékban gyönyör-
ködhettek a jelenlevõk, akik le-
hetettek úgy kétezren is.

Szent István-nap 

EPE-bál 

Hirdetésfelvétel:

+36 30/954-2025

NYÁRI TÁBOR!
Lepke-lak CsaNa

és Játszóház
Damjanich utca 78/a.

Bölcsődés, óvodás  
és kisiskolás gyerekeknek
Jelentkezés, érdeklődés:

+36/70/2201891
www.lepkelak.hu

Józan Kft. 2351 Alsónémedi, Ócsai út 9.
Tel.: 06-29/537-130, 06-70/525-3623 
Fax: 06-29/537-131, Nyitva: H-P 7-17h Sz 7-12h    
E-mail: info@jozankft.hu     www.jozankft.hu

Már most szigetelje háza homlokzatát, 
hogy télen ne csapkodja a homlokát!

Szigeteljen okosan!

Faragja le a ragasztás 
költségét! Tytan Styro 753 
Polisztirollap rögzítéséhez 
használható poliuretán 
ragasztóhab. 
7 x egyszerűbb, 5 x gyorsabb, 3 x erősebb! 
1.650 Ft/db (750 ml/db kb. 10 m² polisztirol ragasztására elég.)

Most érdemes hőszigetelni 
THERMOMASTER 
hőszigetelő rendszerrel!
ISOMASTER EPS H-80 polisztirol lap, 
Thermomaster Fix ragasztó,
MASTERNET A-145 üvegháló, 
CORATREND alapozó és
CORATREND vakolat (1,5 mm-es kapart, I. színcs.)
Ingyenes országos házhozszállítás,10 év garancia, ÉMI engedély

6 cm   
8 cm     
10 cm
12 cm 

2.210 Ft/m²
2.510 Ft/m²
2.805 Ft/m²
3.090 Ft/m²

1. INGYENES házhozszállítás, 50 km-en belül, 80.000 Ft felett!
2. INGYENES helyszíni felmérés, vásárlás esetén!
3. INGYENES műszaki előkészítés, ajánlatadás!
4. INGYENES ajánlatkérés már online is a www.jozankft.hu weboldalon!
5, Kivitelezés 5 év teljes körű garanciával!
6. Ingyenes szakmai tanácsadás és fantasztikus kedvezmények! 
7. A nálunk vásárolt, megmaradt, bontatlan, szennyeződéstől mentes 
   termékeket visszavásároljuk!
8. Rendkívül kedvező részletfizetési lehetőség
9. Bankkártyás fizetési lehetőség!Hallgasson a „JÓZAN” eszére! 
Íme 9 érv, hogy miért minket válasszon:

A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.  Akciós áraink 2011. július 31-ig érvényesek.

Mit szólna hozzá, ha 
adnánk Önnek 5000 Ft-ot?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és cserébe küldünk 
Önnek egy 5000 Ft-os online vásárlási utalványt*! 
Ráadásul elsőként értesülhet szakmai programjainkról, újonnan bevezetett 
termékeinkről, legújabb akcióinkról és rengeteg hasznos információról, amit a 
hőszigetelésről feltétlenül tudnia kell! Ez még nem minden! Ha most jelentkezik, 
akkor letöltheti INGYENESEN a „33 nélkülözhetetlen információ 
hőszigetelőknek” című online tájékoztatónkat is!

Jelentkezés: www.jozankft.hu
*Az utalvány beváltható telephelyünkön, százezer forint feletti vásárlás esetén

Szigetelj okosan!5.000 Ftértékű szigetelőanyag vásárlási utalvány 
Beváltható a Józan Kft telephelyén, százezer forint feletti 
vásárlás esetén, 2011. augusztus 31-ig.
Az utalvány készpénzre nem váltható. Egy vásárláskor csak egy utalvány használható fel.
Józan Kft. 2351 Alsónémedi, Ócsai út 9.  06-29/537-130    info@jozankft.hu    www.jozankft.hu 
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A VACKOR Óvodába 1188 Budapest,
Címer u. 47. 2010. augusztus 23-tól
részmunkaidõs dajka állás betöltésére, szak-
képesítéssel rendelkezõ dajkát keresünk.
Jelentkezés: személyesen. Tel.: 295-5073. 

AZONNALI kezdéssel másodállásban is vé-
gezhetõ területi képviselõi munkára jó kreati-
vitással rendelkezõ munkatársakat keresek.
T.: 06-30-827-7340.

JÚNIUSI fodrász vizsgára nõi és férfi model-
leket keresek. T.: 06-70-206-2231.

A VACKOR Óvodába 1188 Budapest, Csolt
u. 4. 2010. augusztus 23-tól teljes munkaidõs
óvodapedagógusi állás betöltésére, szakirá-
nyú végzettséggel rendelkezõ óvónõt
keresünk. Jelentkezés: személyesen. Tel.:
295-5073. 

FODRÁSZSZALONBA fodrászt keresek ked-
vezõ feltételekkel. T.: +3620-388-8617.

VEZETÉSRE alkalmas sikeres, üzletemberek
jelentkezését várjuk. Közép- európai piac ki-
építéséhez. Világszabadalommal rendelkezõ
technológiák, monopolhelyzet. T.: 06-30-271-
7779.

A KASSA Utcai Általános Iskola (1185 Buda-
pest, Kassa u. 175-181., tel.:297-3113) pályá-
zatot hirdet napközis tanítói állás betöltésére
2010. augusztus 1-jétõl, határozatlan idejû
közalkalmazotti kinevezéssel. A pályázat be-
nyújtásának határideje 2010. június 11. To-
vábbi részleteket a KSZK, az Önkormányzat
és az iskola honlapjáról (www.kassa-
iskola.eoldal.hu) lehet megtudni.

PESTSZENTIMRÉN, jól megközelíthetõ, csen-
des utcában tulajdonostól eladó egy 120 nm-es
családi ház, 152 nöl-es telekkel, garázzsal,
cirko fûtéssel, beépíthetõ tetõtérrel. A ház két
különbejáratú lakásból áll. Egy háromszobás-
ból, (különbejáratú szobák), és egy garzonból.
Ir.ár: 23, 6 M Ft. T.: 06-30-768-2901.

LÕRINCLIGETI lakóparkban, a piac mellett,
újépítésû, liftes, parkra nézõ, nagy teraszos,
redõnyös, légkondicionált, amerikai konyhás,
nagy fürdõszobás, III. emeleti, 56 m2-es,
gázfûtéses lakás 16,9 M Ft + 1 M Ft udvari
gépkocsi beállóval eladó. T.: 06-70-266-3650.

ELCSERÉLNÉM négy szoba étkezõs,
alápincézett, összkomfortos, Péterin lévõ
kertes házamat, (15 percre a Béke tértõl)
lõrinci lakótelepi lakásra megegyezéssel.  T.:
06-29-314–170.

GLORIETT lakótelepen 55 m2-es egyedi fûté-
ses, 2 szobás, étkezõs, felújított, 2. emeleti la-
kás eladó. Ir.ár: 12,6 M Ft. T.: 06-20-586-
0645.

ELADÓ a XIX. kerületben egy 37 m2-es, III.
emeleti panellakás. Csendes, jó közlekedés,
lift, nagy konyha, a ház egyedi kazános, ma-
gánszemélytõl. Ir.ár: 8,1 M Ft. T.: +3630-368-
3930.

XVIII. kerületben erdõ mellett eladó egy 2005-
ben épült, újszerû ikerház fél. A ház 125 m2,
2+2 félszobás, 2 szintes, igényes, 400 m2-es
telekkel. Ár: 30,9 M Ft. T.: 06-70-633-4883.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Garam utcában,
130 m2-es, 5 szobás, tetõteres családi ház, tu-
lajdonostól eladó. Kétállásos garázs, parkosí-
tott kert, kiváló közlekedés és infrastruktúra.
Ára: 36,9 M Ft. Érd.: 06-30-490-5262.

PESTSZENTIMRÉN, rendezett, 1334 m2-es
telken, 180 m2-es családi ház eladó. Az ingat-
lan központi részen található és bõvíthetõ, te-
lekrész külön is eladható! Vállalkozásra, több
generáció összeköltözésére is alkalmas. T.:
291-9697.

A LÕRINC CENTER közelében eladó 530
m2-es telken (összközmû) 63 m2-es, össz-
komfortos családi ház. Bõvítésként még 120
m2 beépíthetõ. Ir.ár: 21,5 M Ft. T.: 292-4594 v.
06-30-584-5792.

XVIII. KER. Alacska lakótelepen eladó 1+2
félszobás 68 m2-es lakás 9,9 M Ft-ért! T.: 06-
70-342-2580.

ELADÓ Pestszentimrén egy 752 m2-es telek,
1 szoba összkomfortos, 45 m2-es házzal, 12
m2-es melléképülettel. Víz, villany, gáz beve-
zetve. Konvektoros fûtés van, csatorna a telek
elõtt. T.: 294-5429.

ERDÕKERTESEN eladó egy 300 nöl-es te-
lek. Közmûvesített, engedélyezett építési
tervvel, 9 M Ft. T.: 06-80-203-866 v. 06-28-
479-753

A LÕRINC CENTER mögött stabil építésû,
100 m2 alapterületû (80 m2 nettó lakóterület),
2,5 szobás családi ház, 150 nöl-es telken el-
adó. A ház esztétikai és gépészeti felújítása
indokolt. Ir.ár: 23,5 M Ft. 06-30-281-1877.

XVIII. KER., Ráday utcában teljesen felsze-
relt, új, a mûködéshez szükséges minden en-
gedéllyel rendelkezõ étkezde bérleti joga
hosszútávra átadó. T.: +3630-585-7330.

PESTSZENTLÕRINCEN, csendes mellékut-
cában eladó, 500 m2-es telken két családi
ház. A kisebb felújítandó, 50 m2-es, egyszo-
ba-konyhás, a nagyobb 90 m2-es, háromszo-
bás, cirkós és jó állapotú. Ir.ár: 22,9 M Ft. T.:
+3670-320-1940.

ÁRON alul, sürgõsen, tulajdonostól eladó a
Havannatelep szélén egy 53 m2-es, igénye-
sen, teljes körûen felújított 1+2 félszobás la-
kás. Ir.ár: 7,8 M Ft. T.: +3630-370-9614.

PESTSZENTIMRÉN eladó, 1 szobás kertes
ház csendes helyen, jó közlekedési lehetõ-
séggel, a telek 150 nöl-es, a ház 42 m2-es,
melléképület 8 m2-es. Irányár: 16 M Ft. T..
+3620-966-1249.

AZ ARANYSZARVAS lakóparkban egyszo-
bás lakás eladó. Ár: 11,7 M Ft. T.: 290-5910,
+3620-423-2893.

A CSILLAGHÁZBAN 1 szoba + hálófülkés,
44 nm-es felújított, szép kis lakás eladó. T.:
+3620-995-3715.

ELADÓ a Körös u.-ban (Szent Imre-kertvá-
ros), 560 m2-es telken, körbejárható, 100 m2-
es családi ház 30 M Ft-ért. 3 szoba összkom-
fort, étkezõvel, gardróbbal, háztartási helyi-
séggel, pincével, garázzsal, 5 éve teljesen fel-
újítva. T.: 290-1651, +3620-362-4634.

ELADÓ Bp.-tõl 50 km-re Tápiószentmár-
tonban 555 m2-es telken 2x24 m2-es padláste-
res, gázfûtéses nyaraló. Ár: 3 és 9 M Ft. T.:
290-7672 v. 06-70-565-2196.

GYÁL központjában 3+félszobás, teljesen
alápincézett, vegyes tüzelésû kazánnal, teljes
közmûvel ellátott ház, 170 nöl-es telken, áron
alul, sürgõsen eladó. T.: +3670-271-4352,
+3629-345-835.

SZIGETSZENTMIKLÓSON a Dunától 10
percre, egy 120 nöl-es telken, 36 m2-es,
összközmûves ház eladó. Ár: 9,8 M Ft. T.:
+3620-548-3292, +3620-258-5239.

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöl-es
telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, villany,
gáz bent van. Garázs! Külön bejárattal. T.:
294-1657.

ELADOM vagy elcserélem Pestszentimrei,
168 m2-es, két család részére alkalmas
tetõtér-beépítéses, teljesen alápincézett
családi házamat. Gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, két fürdõszoba, 4 szoba. Irányár: 33 M
Ft. Cserébe beszámítok kis családi házat,
házrészt, lakótelepi lakást (Havanna kivétel),
a kerületben. T.: +3630-486-4174, +3630-
649-3700.

ELADÓ XVIII. ker., Babits Mihály utcában 200
nöl-es telek, 70 m2-es lakóépülettel + mellék-
épülettel. Ir.ár: 23 M Ft. Érd.: 06-30-409-6189
v. 06-70-313-4243.

BALATONFENYVESEN 30 m-re a strandtól,
csendes, nyugodt utcában összkomfortos
nyaraló, autóbeállóval magánszemélytõl el-
adó. Kert 70 nöl-es, fedett terasz 10 m2-es
lakrész (társalgó, szoba, konyha, fürdõ, WC)
40 m2-es. Extrák: bútorzat, háztartási gépek.
Tehermentes. Ir.ár.: 16 M Ft. T: +3630-327-
2140.

ELADÓ Bókay-telepen, 150 nöl-es telken,
110 m2-es családi ház + 24 m2-es különálló
lakható épület. Ir.ár: 32 M Ft. T.: 295-5089,
06-30-522-6751.

TÓALMÁSON (alpesi faház), nyaraló eladó.
T.: 290-5910, +3620-423-2893.

TELEK eladó Cegléd, Budai úton a termálfür-
dõ, az aquapark közelében. Lakóház és nya-
raló építésére is alkalmas. T.: +3630-306-
2190 vagy +3620-993-2529.

KÉTSZOBÁS családi ház eladó! Cegléd Bu-
dai úti termálfürdõ és aquapark közelében.
Vasútállomáshoz 4 percre. Lakóháznak és
nyaralónak is alkalmas. T.: +3630-306-2190
vagy +3620-993-2529.

ELADÓ Pestszentimre központjában, csen-
des helyen, jó közlekedési lehetõséggel, 150-
nöl összközmûves telek, 210 m2-es tetõtér-
beépítéses, alápincézett családi házzal, 4
szoba, 2 fürdõ, 2 WC, konyha, ebédlõ, azon-
nal beköltözhetõ. T.: +3630-380-4264.

KÉTLAKÁSOS családi ház eladó a Kaszás
utcában. Ár: 32 M Ft. T.: 290-5910, +3620-
423-2893.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcában,
nyaralóhely hangulatú környéken eladó, 30
m2-es felújított házrész, nagy szoba, konyha,
WC zuhanyozó, beépíthetõ padlás, nagy te-
rasz, saját kert. 11 M Ft. T.: +3620-582-4691.

TULAJDONOSTÓL eladó 160 m2-es, tetõtér-
beépítéses, 5 és fél szobás családi ház, két
kocsi beálló, garázs + melléképület, 540 m2-
es parkosított kert. Ir.ár: 28 M Ft. T.: +3630-
510-0644.

ELADÓ 3 szobás, 79 m2-es, III. emeleti, liftes,
tehermentes társasházi lakás az Üllõi úton
(OTP mögött), közös tároló, zárt belsõ udvar
gépkocsi parkolóval. Ir.ár: 16,9 M Ft. T.: 290-
6737, +3630-492-8563, 17 óra után. 

A KERÜLETBEN eladó családi házat, ház-
részt keresek. Hívását elõre is köszönöm:
Hevertle Tiborné, Heting Ingatlaniroda.
www.heting.hu, tel.: 290-7442, 06-30-954-
2326.

XVIII., BÓKAY-TELEP elején, elõkertes, ol-
dalhatáron álló, 110 m2-es, 4 szobás, belül
körbejárható, folyamatosan karbantartott csa-
ládi ház különálló egyszobás garzonházzal
551 m2–es telken eladó. Ir.ár: 32 M Ft. Érd.:
290-7442, 06-30-954-2326, Heting Ingatlan-
iroda www.heting.hu. 

LÕRINCEN, Ganz-kertvárosban 160 m2-es
nettó lakóterületû, négyszobás, egyterû ame-
rikai konyhás nappalis, teljesen alápincézett
családi ház 240 nöl telken eladó. Ir.ár: 54,9 M
Ft. Érd.: 290-7442, 06-30-954-2326, Heting
Ingatlaniroda, www.heting.hu.

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Mosó-
gép, bojler, tûzhely, mikró, hûtõ javítása 1 év
garanciával! Ingyenes kiszállás! T.: 285-3488,
06-30-950-1717, www.megoldasszerviz.hu.

BÁDOGOS és vízvezeték-szerelõ munkák, új
ereszcsatornák, felújítások, tetõjavítások, für-
dõszoba felújítások, csap javítások, bojler,
WC-tartálycsere, csõvezeték csere, kiszállási
díj nélkül. T.: +3620-391-5982, 291-9239.

KERT-TELEKRENDEZÉS. Kerítések építé-
se, javítása, térkövezés, bozótirtás, favágás,
permetezés, gyepesítés, sziklakertek és
egyéb kertészeti és kõmûves munkák, reális
áron. T.: 06-70-422-9445 v. 06-1-786-5872.
web: www.telekrendezes.hu.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár
szerelés, betörésbiztos hevederzár szerelés
akár azonnal. Rácskészítés ajtóra, ablakra.
Kapuk, kerítések, galériák, egyéb lakatos
munkák. T.: +3630-9613-794.

DUGULÁS elhárítás falbontás nélkül, szak-
szerû gépi tisztítással. Fábián István. T.: 06-
20-317-0843.

HÛTÕGÉPEK, fagyasztók javítása háznál a
kerületben. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Mindennap hívható! 06-22-ig. T.: 06-20-386-
6936 v. 06-20-420-7574.

FRANCIA nyelv tanítása a XVIII. kerületben
minden szinten, társalgás, nyelvvizsga elõké-
szítés, korrepetálás. T.: 06-20-437-1307.

ÜDÜLJÖN és gyógyuljon Zalakaroson a für-
dõtõl 3 percre mindennel felszerelt egyszobás
apartman üdülési joga 2010. november 10-
22-ig (max. 3 fõ) mindösszesen 30 ezer forin-
tért átadó. Tel.: +3630-285-1801.

MÉLTÁNYOS áron átadnám MBT gördülõ
gyógycipõmet (új, fekete bõr, 39 2/3 méretû
számítógépen mérve). Érd.: Telegdi: 290-
6519, 18 óra után.

TÖBBKAMRÁS kerti szûrõ PSH 12000.UV-X
65W, Pestszentlõrincen fél áron, valamint
elektromos csónakmotor, szoba WC originált
csomagolásban eladó. T.: 06-20-918-7858.

CSALÁDI ház felszámolásából sok minden
eladó, kérem, hívjon fel, mondja meg mi ér-
dekli. Tel.: 290-9112, +3620-985-9191.

KOVÁCSOLTVAS rusztikus 6 ágú új csillár 4
db azonos stílusú falikarral 24.000 Ft-ért el-
adó. T.: 290-9112, 06-20-985-9191.

ELADÓ 15 l-es háti permetezõ hosszabbító
csõvel 4000 Ft, 30 l-es és 50 l-es üvegek fém-
kosárban 3000-3000 Ft, 2 db szétvehetõ vázú
camping kerékpár, alig használt 5000-5000 Ft,
mûködõképes Orion TV, színes 4000 Ft, 220 l-
es hûtõszekrény 3000 Ft. T.: 06-30-542-6043.

ELADÓ 2 db gyermekheverõ 1000-1000 Ft, 2
db világos 2 ajtós szekrény 2000-2000 Ft, 1
db vitrines szekrény sötétszínû 1000 Ft, 2 db
villanytûzhely 1000-1000 Ft. Bontott tégla in-
gyen elvihetõ. Érd.: +3630-542-6043.

12 � Közélet

apróhirdetés
Állás

Ingatlan
Szolgáltatás

Egyéb

Oktatás

Állami képzettséggel, szolgáltatói gyakorlattal, 
modern számítógépes nyilvántartással,

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK

Lakóközösségük problémáinak megoldására
kérje kívülálló szakember segítségét!  
KOVI-SZOLG Kft.

Tel.: 06-20-913-2944, 06-20-428-5097,
fax: 06-29-332-455

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
www.koviszolg.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Delfin Kreatív
Képességfejlesztõ

MAGÁNÓVODA
Családias légkör, úszás,

zene, mese, báb,
játékos foglalkoztatás,

nagy, parkosított udvar, 
medence

Tel.: 06-20-217-6771
1188 Bp., Zrínyi u. 41/b

FOGTECHNIKA
1182 Bp., 

Üllôi út 675.
Tel.: 295-4398

Híd- és mûfogsorkészítés

FOGSORJAVÍTÁS

(Nem erotikus!)
CÍM: 

XVIII. ker., Építõ u. 2.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény az árból.

Minden hónap utolsó péntekén 
fél áron masszíroztathat!

Talpmasszázs 1600 Ft helyett   800 Ft/30 perc
Hátmasszázs 2200 Ft helyett 1100 Ft/30 perc

Tel.: +3630-649-3248

EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
MASSZÁZZSAL!

LOM-, SZEMÉT-,
SITTSZÁLLÍTÁS

4-6-8 m3

lenyitható konténerekkel, sóder, 

homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

Sitt vagy szemét
szállítása,

4-6-8 m3 konténerekkel
sóder, homok, termõföld

Harsányi konténer
T.: 06-30-297-7801

VARRÓGÉP alkatrészszaküzlet. Javítás,
kiszállással is. Nyitva: 9-17-ig. Cím: XVIII.
ker., Királyhágó u. 110. T.: 283-7282. 

Veterán traktorok felvonulása a Gyöngyvirág utcában 

Gépmajális és -kiállítás az Új Tündérkertben
A Hofherr-Dutra Emléktár-
saság ebben az évben im-
már második alkalommal
rendezett szabadtéri mező-
gazdasági gépkiállítást és -
bemutatót az Új Tündérkert
vendéglőben.

BOROS ESZTER

2009. május elsején nagy si-
kere volt a mezõgazdasági ma-
tuzsálemi gépek bemutatójá-
nak, így ebben az évben kétna-
posra bõvült a kiállítás. Az Új
Tündérkertbe látogatók ezúttal
nem csak traktorokkal és me-
zõgazdasági kisgépekkel (ku-
koricamorzsoló, kézi eke), ha-
nem veteránautókkal és moto-
rokkal is találkozhattak.  

Ravasz Ottó, a nap moderá-
tora köszöntötte a megjelent
hazai és külföldi vendégeket,
köztük dr. Hajdú Józsefet, a
gödöllõi Mezõgazdasági Gépe-
sítési Intézet fõigazgató-he-
lyettesét, Kádár Zoltánt, a Me-
zõkövesdi Gépmúzeum igazga-

tóját, Heilauf Zsuzsanna muze-
ológust, Christer Esbjörnsson
svéd mezõgazdasági gépgyûj-
tõt és az örmény testvérváros
delegációját. 

Köszöntõt mondott Szigeti
Csaba, az étterem vezetõje és a
kiállítás házigazdája. 

A 100 éves Pestszentlõrinc-
rõl Heilauf Zsuzsanna, XVIII.
kerületi Pedagógiai Intézet és
Helytörténeti Gyûjtemény ve-
zetõje, a 110 évvel ezelõtti kez-
detekrõl, a Hofherr gyárról dr.
Stieber József, a Hofherr-
Dutra Emléktársaság tisztelet-
beli alelnöke tartott megemlé-
kezést. Örömmel vállalta a fel-
kérést dr. Mester László pol-
gármester e nemes program
feletti védnökségre, mert „a
múlt õrzése a jelen feladata és
a jövõ záloga. A tavalyi és az
idei majális fõhajtás és emlé-
kezet olyan emberek elõtt, akik
a hazai mezõgazdasági fejlõdés
elindítói voltak” – mondta
megnyitó beszédében a polgár-
mester, majd emléklapokat

adott át a programban résztve-
võknek. Dr. Stieber Józseffel
együtt ezután megkoszorúzták
az emléktáblát. A veterántrak-
torok utcai felvonulását
(Gyöngyvirág utca, Eötvös tér,
Teleki utca, Gyöngyvirág utca
útvonalon) dr. Mester László
egy Dutra 4400 típusú traktor
ünnepélyes üzembe helyezésé-
vel indította el. 

A Dohnányi Ernõ Zeneiskola
tanulói rövid hangversennyel
örvendeztették meg a jelenlé-
võket.

Kora délután korhû ruhák-
ban (1913) arató munkásembe-
rek cséplési bemutatóján te-
kinthették meg a látogatók a
cséplés folyamatát. A szabad-
téri gépkiállításon Hentz Ká-
roly, Kádár Zoltán múzeum-
igazgatók és Szabó László fõ-
muzeológus tartott tárlatveze-
tést, a Hofherr Emlékszoba és
a szabadtéri helytörténeti kiál-
lítás anyagát Torma Imre, a he-

lyi ipar történetének kutatója
mutatta be. A kiállítás ideje
alatt a Hofherr-Dutra emléksá-
torban Réz Gyula muzeológus,
ifj. Stieber József gép- és em-
lékgyûjtõ, valamint Nagy Vil-
mos, a szõnyi Dutra Baráti Kör
vezetõje folyamatos szakmai
konzultációval állt az érdeklõ-
dök rendelkezésére. A többi ki-

állító sátorban a gyûjtõk mu-
tatták be makettjeiket, régi
szakkönyveiket. A gyermekek
kipróbálhatták a kukoricadará-
lót, egy technikai robot kezelé-
sét, beindíthatták a kisvasút
makettjét, és vezethettek kis
traktort is a füvön, vagy utasok
lehettek egy-egy régi jármû-
vön. 

Hofherr Mátyás 1869-ben „M. Hofherr” néven önálló gyárat
alapított Bécsben, ahol aratógépeket kezdett gyártani. Ennek
sikere nyomán többek között kaszálógépek, cséplõgépek, vetõ-
gépek gyártását is megkezdte. A két világháború között a cég
bevezette az egyhengeres, izzófejes nyersolajmotorral hajtott
traktorok gyártását, mely világsiker lett. A fénykorban készült
gépeket a nagy múltú Hofherr-Schranz-Clayton-Shuttleworth
Gépgyári Mûvek Rt. nevének kezdõbetûibõl származó HSCS
rövidítés fémjelzi. 1924-ben a gyár elkészítette az elsõ nyers-
olajjal mûködõ traktort, ez lett a köznyelvben a Hofherr-
traktor. A kispesti gyárat 1948-ban államosították, 1950-re át-
szervezték, ettõl kezdve Vörös Csillag Traktorgyár néven mû-
ködött.

BESZÉLGESSÜNK! Gyereknevelés, csa-
lád, szülõség. Egyéni és csoportos be-
szélgetések. T.: 06-20-271-6771.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csõtöré-
sek javítása, dugulás-elhárítás, mûsze-
res csõrepedés keresés, kamerás csa-
tornavizsgálat. Víz-csatorna csere,
ásással is, garanciával. T.: 06-30-914-
3588.

Szeretne felkészülni a külföldi nyaralásra?
Angol és német nyelvből indítunk kis létszámú

- intenzív, nyelvvizsga és pótvizsga felkészítő 20 és 40 órás 
tanfolyamokat délelőtti és délutáni időpontokban.

 - egy hetes nyári táborokat szervezünk általános iskolá-
soknak nyelvórákkal és interaktív foglalkozással!
Nyári kedvezmények magánórás bérletekre is!

Várjuk szeretettel a tanulni vágyókat!
(Üdülési csekket is elfogadunk)

Akció A Lőrinci nyeLviskoLábAn!

Címünk: 1181 Üllői út 421. (az udvarban) 
Tel: 291-72-43 vagy 0630/3467100

www.lorincinyelviskola.hu 
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 SZOLGÁLTATÁS
n Szent Imre ELSŐ Optika boltja. Iskolakezdési akció diákoknak, pedagógusoknak! 

Computres látásvizsgálat minden nap! Szemüveg készítés, javítás akár 1 óra alatt – 
Kontaktlencsék széles választékban – Igazolványkép készítés – Napszemüveg Vásár! 
SZEMélyre szabjuk szemüvegét! Cím: Szent Imre Optika- Fókusz Bt., 1188 Bp., Nemes u.1., 
Tel.: 292-33-39, Nyitva: Hétfő-kedd-szerda: 9–18.30 Csütörtök: 9–19. Péntek: 9–18

n ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zárszerelés, betörés biztos heveder zár szerelés 
akár azonnal. Rácskészítés ajtóra, ablakra. Kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb 
lakatos munkák. T.: 06-30-299-1211.

n BŐRGYÓGYÁSZATI és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig Éva Kedd: 15-19-ig, szombat: 
8-12-ig. Budapest, XVIII., Aranyeső u. 2. Tel.: 317-0797, 06-20-922-1629

n ASZTALOS VÁLLAL ajtó-ablak passzítást, zárcserét, bútor javítást, szerelést egyéb. 
Szántó György Asztalos Tel.: 06-30-242-5912

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 SZŐKE TÜZÉP AJÁNLATA! BudAPEST XVIII., ÜLLŐI úT 731. (A BÉKE TÉrNÉL) 
TEL.: 06-1/294-4059 BudAPEST XVIII., KIrÁLyhÁgó u. 88. TEL.: 06-1-/290-2423 
POrOThErM EurOThErM TÉgLÁK AKCIóS ÁrON! SZÁLLíTÁS MEgEgyEZÉS 
SZErINT! TONdACh CSErÉP AKCIó! yTONg, BETONgErENdA, BÉLÉSTEST, 
ZSALuKŐ hOMOK, SódEr, MurVA, TErMŐföLd. VÁLASZfALTÉgLA, KISTÉgLA. 
huLLÁMKŐ, PArKETTA 1800 fT/M2 AKCIóS ÁrON!!! hÁZALAPKISZEdÉS, 
föLdSZÁLLíTÁSSAL! AZ AKCIó A KÉSZLET ErEJÉIg ÉrVÉNyES!

n KŐMŰVES munkákat, tetők építését, javítását, külső-belső szigetelést, dryvitozást, 
viacolorozást, bádogozást, kocsibeállók, járdák aszfaltozását, szobafestést, mázolást, 
tapétázást, lakatos munkákat garanciával vállalok! Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! 
Hívjanak bizalommal: 06-20-215-49-76

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

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

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

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

n TV,  DVD, HIFI, HÁZTARTÁSIGÉP JAVÍTÁS! VILLÁMCSAPÁSKOR BIZTOSÍTONAK 
SZAKVÉLEMÉNY. 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 Kútfúrás garanciával zárt talpal garantáltan homokmentesen minőségi anyagokkal 
kedvező áron Tel:06 70 5699500

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

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 Delfin Kreatív Képességfejlesztõ Magánóvoda vár minden kisgyermeket! 
Családias légkör, úszás, zene, mese, báb, játékos foglalkoztatás, nagy parkosított udvar, 
medence. Tel.: 06-20-217-6771 Cím.: 1188 Bp., Zrínyi u. 41/b

 OKTATÁS
n DAJKA, GYERMEKFELÜGYELŐ, GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉS. 

KASZAKÉPZŐ TEL.: 276-5918

n MINDEN, AMI ANGOL! Tapasztalt nyelvtanár vizsgára, állásinterjúra felkészít, 
társalgást, korrepetálást is vállal. Tel.: 06-30-528-5046

n Matematika, fizika, kémia tantárgyakból általános és középiskolások részére vállalok 
felkészítést pótérettségire, pótvizsgára.  Önálló feladatmegoldó készséget is fejlesztve. Igény 
szerint hétvégén is tanítok! Telefonon érdeklődni 3630/450-1346

n Vállalom sérült vagy fogyatékkal élő gyermekek felügyeletét gondozását! Normál képességű 
gyermekek korrepetálását, felügyeletét. Tel.: 06-70-225-5748 vagy 282-0251   

n ISKOLAKEZDÉSHEZ TANULÁSI ÉS VISELKEDÉSZAVAROK 
MEGELŐZÉSÉRE, SZENZOMOTOROS SZEMLÉLETŰ 
MOZGÁSFEJLESZTÉS 6-7 ÉVESEKNEK 2011. július 11-től – augusztus 12-ig. 
Mozgáskoordináció fejlesztés: - egyensúlyérzék, - térbeli tájékozódó képesség, - jobb-bal 
oldal megkülönböztetés, - ritmusérzék. Gyermeke izeg-mozog, figyelmetlen, mozgása 
összerendezetlen, manipulációja koordinálatlan, bizonytalan a tér irányok megítélésében, 
beszédhibás? KERESSEN MEG!! Állapot felméréssel! Elérhetőség: 06-70/53-44-519

n MATEMATIKA és MECHANIKA tárgyakból intenzív pótvizsga felkészítés nagy 
tapasztalattal rendelkező gépészmérnöknél. Nyári felzárkóztatásra, érettségi felkészítésre is 
van lehetőség. Telefon: 290-1699  (06)20/8069-655 Takácsné

n SIKErESEBB TANÉVKEZdÉS! INTENZíV, EgyÉNrE SZABOTT fEJLESZTŐ 
fOgLALKOZÁSOK AuguSZTuSTóL ALSóSOKNAK AZ ÜLLŐI úTróL 
NyíLó MELLÉKuTCÁBAN AZ IPArVASúTNÁL. NÉMEThNÉ TArSOLy EdIT  
TEL.: +36/30-57-88-437

n Matematikából, fizikából korrepetálást, és pótvizsgára felkészítést vállalok általános- és 
középiskolás tanulók számára. Telefon: 294-5985

n Beszédcentrikus angolórák ingyenesen anyanyelvi (amerikai) misszionáriusoktól három 
szinten csütörtökönként 6 órától a XIX. Kossuth Lajos u. 2. alatt, augusztus eleji kezdéssel. 
Tel: 70/702-1606 és 70/702-7612  www.angolora.info 

n FEJLESZTŐPEDAGÓGUS vállalja alsó tagozatosok tanulási nehézségeinek (olvasás, 
írás, matematika) egyéni kezelését, iskola-előkészítést, pótvizsgára felkészítést.  
T.: 06-30-65-63-770;  e.fejleszto@gmail.com.

 ÁLLÁS

n A VÁNdOr óVOdA KINdErgArTEN VÁNdOr 1181. BP. VÁNdOr SÁNdOr u 7. 1 
fŐ óVOdAPEdAgóguST KErES hATÁrOZOTT IdŐrE:2011.08.22.-2013.08.27.Ig, 
gyESEN LÉVŐ KOLLÉgA hELyETTESíTÉSÉrE. KILÁTÁS VAN VÉgLEgESíTÉSrE, 
NyugdíJAZÁS MIATT. BÉrEZÉS: 144.600. fT-Ig, hA AZ IdÉN ugrOTT, 
AKKOr:149.100fT ÉrdEKLŐdNI: 2-908-299 SZLEZÁKNÉ CZIrJÁK JudIT 
óVOdAVEZETŐNÉL, EMAIL: VANdOrOV@ENTErNET.hu öNÉLETrAJZOT KÜLdJÉK. 
AZ óVOdA ZÁrVA: 2011.07.18.- 08.12Ig.

 

n A ZöLd LIgET óVOdA (1188 Ady E. u. 127.) 1 fŐ óVOdAPEdAgóguST 
KErES 2011. 09. 01-TŐL hATÁrOZOTT, MAJd hATÁrOZATLAN IdŐrE . 
öNÉLETrAJZOKAT AZ ABrANyIdOrA@ZOLdLIgETOVOdA18.hu CíMrE 
VÁrJuK.

n A XVIII. kerületi  1. Sz. ETALONSPORT Általános és Sportiskola augusztus 22-i 
belépéssel határozatlan idejű közalkalmazotti státusszal  német-magyar szakos tanárt keres. 
Bérezés Kjt. szerint. Jelentkezés az also.etalon@gmail.com e-mail címre várunk. Telefonon 
érdeklődni a 294-4153 telefonszámon, a július 20-i ügyeleti napon 9 és 12 óra között lehet. 
A jelentkezéseket július 20-ig várjuk.

n Költségvetési szervezet felvételre keres, közgazdasági végzettségű munkatársat, felsőfokú 
végzettségűek előnyben. Csökkent munkaképesség nem akadály. A jelentkezéseket írásban, 
a megjelenést követő 8 napon belül kérjük eljuttatni az alábbi címre: Budapest, XVIII. ker. 
Gazdasági Ellátó Szolgálat Bércsoport 1181 Budapest, Városház u. 16. E-mail: ggaldi@bp18.
hu Érdeklődni lehet: T: 296-1494

 INGATLAN
n XVIII., Reviczky Gy.u. 59-ben  44 m2-es, 1 szoba+hálófülkés, franciaerkélyes, 

VI. emeleti, világos, jó állapotú panellakás tulajdonostól eladó. Képek: http://ingatlan.
com/5620824.  Ár.: 8,9 M Ft. Tel.:06-20-320-56-50

n 6 900 000 Ft-os kedvező áron eladó a Lakatos telepen  egy 43 nm-es, 1+1 szobás 
lakás. Extrák: új bejárati ajtó, új redőnyös műanyag ablakok. 20/241-0000 ok.ingatlan.hu

n Eladó a XVIII. ker. Haladás utcában 150 nöl telken lévő családi ház.
 Ára:13,5M Ft. Tel.06/70-320-5944.

n ELAdó AKCIóS, úJÉPíTÉSű TÁrSAShÁZI LAKÁSOK A 18. KErÜLETBEN, 
A rEVICZKy LIgET LAKóPArKBAN! MÁSfÉL SZOBÁSTóL 3 SZOBÁSIg, 
NAgy ErKÉLLyEL, ZÁrT, PArKOSíTOTT KErT, JÁTSZóTÉr. 
INfOrMÁCIó: 06 1 878 22 13

n XVIII. kerületi két generációs kertes házat eladnám, vagy elcserélném két lakásra, 
érték egyeztetéssel! Minden megoldás érdekel. Irányár: 20 MFt. Tel.: 0670-366-8059  
Email: toth.gabor@ubo.hu

n Eladó a XVIII. Ganz Telepen 85nm-es, 1+2 félszobás, összkomfortos családi ház.  
A telek 540nm, garázs 18nm. A közlekedés kiváló, a környék nyugodt, csendes.  
Irányár: 20 MFt. Érd.: 06/20-475-0352

n Bókaytelepen többgenerációs, kétlakásos családi ház pincével, fedett autó-
beállóval, új bio-szigeteléssel, nagyon sok extrával, tulajdonostól eladó.  
Irányár: 33.000.000 Ft. Tel.:291-5443, 06/20-2150-740. Kérem, közvetítők ne hívjanak.

n Hétszobás felújított családi ház 23,5 millióért Gyálon. A felújítása teljes körű volt, 
műszaki és esztétikai is. Tel: 20/241-0000 ok.ingatlan.hu

n Eladó Pestszentimre Almáskertnél a Határ utcában egy 857 m2 – es építési 
telek. Irányár: 14 MFt. Érdeklődni: 0630-446-4477

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 Kiadó lakást, házat keresek megbízható ügyfelek számára. 20/241-0000 ok.ingatlan.hu

n IGAZÁN SZÉP felújított napfényes másfél szobás 49 m2v-es erkélyes lakás eladó a 
Lakatos ltpen tulajdonostól! Világos konyhás, étkezős, külön WC, gardrób.  
Irányár: 9,5 millió Ft. Érdeklődni magánszemélyeknek a 06-30-857-3740-es számon.

n 49m2-es 1,5 szobás lakás a  Lakatos lakótelepen, fiatalos, nagyon jó elrendezésű, 
külön WC, felújított, egyedi fürdőszobával, nagy felújított erkélyes, parkra néző, csendes 
helyen lévő, jó közlekedésű lakás, házközponti fűtéssel. Tulajdonostól:10.3 M Ft. irányáron 
eladó. TEL:06-70/252-9188

ADÁS-VÉTEL 
n Hagyatékból bútorok eladók. T.: +36 20 947 02 27

n Magas áron készpénzért vásárolok írógépet, varrógépet, könyveket, hanglemezeket, 
antik bútorokat, modern és antik festményt, kerámia és porcelán tárgyakat, órákat és 
bizsukat és bármely nemű régiséget. 0620/964-03-10

n Kertész Izabella szakbecsüs vásárol minden nemű régiséget készpénzfizetéssel, 
bútorokat (koloniált is), porcelánokat, festményeket, kar, zseb faliórákat, kitüntetéseket, régi 
pénzérméket, varrógépet, írógépet, könyveket (ruhaneműket) csipkéket, bizsukat, zongorát. 
TELJES HAGYATÉKOT IS. Díjtalan kiszállás, szakbecslés. T.: 20/505-6462

KöZÉRDEKŰ
n A TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET, Bp. XVIII. kerületi nyugdíjas 

klubja autóbuszos kirándulásokat szervez! 2011. július 31-én vasárnap Szeged és 
Kiskunfélegyházára, 2011. augusztus 28-án vasárnap Debrecen és Hajduhadházára. 
Jelentkezni lehet: Horváth Lászlóné klubvezetőnél. Tel.: 294-59-93, Harmati Istvánné 
pénztárosnál tel.: 290-36-07 MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

 ÜDÜLÉS
n GYULAI ÜDÜLÉSRE (2011. szeptember) társat keresek nyugdíjas hölgy személyében. 

Tel.: 0620/3379-479

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

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

Most vegye meg téli tűzifáját!
AKÁC TÜZIFA 28.500,- Ft/kaloda

TÖLGY, BÜKK,  27.000,- Ft/kaloda
4 kaloda (1mx1mx1,7 m/kaloda) vásárlása esetén kedvezmény!!!
~Lambéria 14 x 121 mm 

1 040 Ft/m2 -től *
Zsalu deszka 2 m

38 000 Ft/m3*
~Tetőzsindely 1 650 Ft/m2 -től * ~Normál léc 2 m 62,5 Ft/fm *
~OSB 12  mm 1 360 Ft/m2 * ~Bramac léc 2 m 75 Ft/fm *

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

* 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

A Berwin
ruhagyár Zrt.
munkAtársAt
keres:

n középfokú ruhaipari 
végzettséggel
n CAD rendszer ismerettel, 
vagy Gerber CAD
rendszer ismerettel
férfi ruházati szabásminta 
készítıt és szériázót,

valamint felfektetési 
rajzkészítıt.

Előny:
n ruhaipari gyakorlat

n számítógépes ismeretek
n alapfokú angol nyelvtudás
Jelentkezni lehet:
n Személyesen a XVIII. Tóth Árpád 
utca 1/a alatt Kis Attila személyzeti 
vezetőnél
n Telefonon a 0630-226-5228-as 
telefonszámon

n E-mailben rövid önéletrajzzal a 
Kis.attila@Berwin.hu
email címen.

Cukorbetegek Gyógyításáért Közhasznú Alapítvány
1181 Budapest, Vándor Sándor utca 15. IV./4.
Adószám:18261987-1-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000045-54980005

A kuratórium tagjai által 2011. 03. 24-én elfogadott Közhasznúsági Jelentés a 2010. 
évről.
Az alapítvány célja: a cukorbetegek életminőségének javítása. 
A jövedelmezőség alakulása:

Sorszám Megnevezés 2008. 2009. 2010.

1. Közhasznú tevékenység bevételei 5 021 E Ft 5 018 E Ft 4 549 E Ft

2. Vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 0

3. Közhasznú tevékenység kiadásai 3 845 E Ft 4 810 E Ft 4 482E Ft

4. Vállalkozási tevékenység kiadásai 0 0 0

5. Közhasznú tevékenység eredménye 1 176 E Ft 208 E Ft 67 E Ft

6. Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 0

7. Pénzügyi eredmény 1 176 E Ft 208 E Ft 67 E Ft

8. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 0

9. Adófizetési kötelezettség 0 0 0

10. Mérleg szerinti eredmény 1 176 E Ft 208 E Ft 67 E Ft

Cél szerinti juttatás, központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, 
kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és 
mind ezek szerveitől kapott támogatás és annak felhasználása nem volt.
Helyi önkormányzattól (Fővárosi Önkormányzat) 700 E Ft támogatást kapott az alapít-
vány, mely felhasználásáról – a szerződésben előírtak szerint – az elszámolás határidőben 
benyújtásra került.
A kuratórium elnökének tiszteletdíj lett megállapítva és kifizetve.

Budapest, 2011. 03. 24.

Lozsi Károly
Kuratóriumi elnök

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

Iskolakezdési akció diákoknak, pedagógusoknak!
Computeres látásvizsgálat minden nap
Szemüveg készítés, javítás akár 1 óra alatt
Kontaktlencsék széles választékban
Igazolványkép készítés, Napszemüveg Vásár!

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13SZEMélyre szabjuk szemüvegét!
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Török András IsTván  

� Tomán Edina 
még mindössze 
29 éves, ám az 

elmúlt 7 esztendőben 
olyan rögös utat járt 
be, amelyet csak kü-
lönleges lelki erővel te-
hetett meg. A műtétről, 
a felépülés gyötrelmes 
idejéről könyvet írt. 
Néhány oldalból kide-
rült, hogy tud olyasmit, 
amire nem minden író 
képes: le tudja írni a 
leírhatatlannak mondott 
érzéseket is. 

– Kommunikáció-an-
gol szakon diplomázott a 
Kodolányi János Főisko-
lán, most angolt tanít. Ami-
kor leülünk beszélgetni a 
lakásában, azt kérem tőle, 
lépésről lépésre meséljen 
kálváriájáról. 

– Egészen váratlanul 2003. 
december 22-én délután elájul-
tam a metró aluljárójában. Két 
nő felsegített, valahogy esz-
méletre tértem, majd miután 
megnyugtattam őket, hogy már 
jobban vagyok, telefonáltam a 
szüleimnek. Hamar odaértek, 
mert kocsival voltak vásárolni 
a közelben. Hazaérve az Ipoly 
menti faluba - akkor még ott 
laktam -, éreztem, hogy valami 
nagyon nincs rendben. Már az 
előző napokban is többször erős 
légszomjam volt, és ekkor hir-
telen félelem fogott el… Meg-
rémültem a légszomjtól. Én, az 
atléta, aki szinte naponta több 

tíz kilométert futott le… 
– Miért lett ilyen sürgős 

a műtét?
– Másnap, 23-án szüleim be-

hoztak Pestre, hogy egy kórház-
ban megnézessenek egy ismerős 
orvossal. Vizsgálatok követ-
keztek, s láttam, hogy az orvo-
sok döbbent arccal merednek 
a szívemet mutató monitorra, 
kérdéseimre kitérő válaszokat 

adtak – majd mentőt hívtak, s 
átvittek a Városmajor utcai szív-
klinikára. 24-én pedig, amikor 
mindenki otthon van, díszíti a 
karácsonyfát, ünnepi vacsorára 
és ajándékozásra készül, engem 
megoperáltak. 

–  Miért volt ilyen sürgős 
lett a műtét? 

– A vizsgálatok kimutatták, 
hogy a szívemben, a jobb kam-

rában egy diónyi vérrög van. Az 
eltávolítása nem volt egyszerű: 
ehhez a szívemet ki kellett emel-
ni a helyéről, s kifordítani, akár 
egy kesztyűt, s úgy letisztogatni 
a véralvadéktól. Egy másik vér-
rög a jobboldali, tüdőhöz veze-
tő fő eret torlaszolta el, de a bal 
tüdőbe is került több apró vér-
rög. Tehát nem csak egy műtét 
volt. Később megtudtam, hogy 

a vérrögök azért képződtek, 
mert a vérem fokozottan hajla-
mos az alvadásra, ezért vérhígí-
tó gyógyszert kell szednem. Az 
operáció sikerült, bár, ahogy ké-
sőbb megtudtam, az orvosok két 
százalék esélyt adtak. Altatás 
közben a klinikai halál állapotá-
ba kerültem. 

– Meddig feküdt öntu-
datlanul?

– December 25-én ébredtem 
fel, de csak rövid időre. A műtét 
után még két hétig az intenzív 
osztályon voltam, ahol morfi-
umoztak: az itteni emlékeim 
a képzelt és a valóságos világ 
szövedékéből állnak össze. Az-
tán két hetet a szívosztályon 
töltöttem; itt már lábra tudtam 
állni, de egyre inkább éreztem 
a műtét következményeit, a 
mellkasi fájdalmakat. Lassacs-
kán tudtam meg az orvosoktól, 
hogy az operált szívűek között 
kuriózumnak számítok. Három 
hét rehabilitáció várt még rám 
a balatonfüredi szívszanatóri-
umban. Egyszer félve kérdeztem 
az orvost: futhatok még valaha? 
„Soha többet!” – jött a válasz.  

– Gondolom, eszébe 
sem jut a futás.

– Ne gondolja. 2004 február-
jában kerültem haza, a szerető 
családhoz, szüleimhez és öcsém-
hez, akik, amikor csak tehették, 
az ágyamnál voltak, de még so-

káig nyomorultul éreztem ma-
gam. Nem tudtam egyedül meg-
fürödni, felöltözni, depressziós 
lettem, egyszóval nem voltam 
megelégedve az állapotommal. 
Valamit tennem kellett: május-
ban, titokban, elkezdtem futni. 
Első nap 10 métert, másnap ti-
zenötöt… A műtét után egy és 
negyed évvel egy félmaratoni 
versenyt futottam Pécsett. Csak 
akkor tudták meg a szüleim és 
az öcsém, amikor már hazaér-
tem. Kaptam is érte! De büszke 
voltam magamra; akkor kaptam 
vissza az életet.  

– Boldognak érzi magát? 
– Ezt sokan megkérdezik, de 

az a válaszom, hogy nem. Mert 
az emberek óriási fogalomzavar-
ban szenvednek. Boldogság alatt 
ugyanis ma a pénzt, a sikert, a 
karriert értik. Amikor azon a 
december 25-én felébredtem az 
altatásból, számomra új időszá-
mítás kezdődött. Akkor újra-
születtem, és számomra minden 
átértékelődött. A műtét előtti 
években éppúgy féltem a fájda-
lomtól, a szenvedéstől, ahogy 
általában mindenki. Most azon-
ban hálás vagyok a sorsomnak, 
hogy megtapasztaltam a gyöt-
relmeket. Tudok örülni az apró 
dolgoknak: egy pohár friss víz-
nek, ha megszomjazom, vagy a 
hópelyhek táncának a szélben, 
vagy ha futok a zöldellő mezőn. 
És ha hosszan, mélyen be tudom 
szívni a levegőt… Megváltozott 
volna a világ? Nem. Csak én vál-
toztam. És gyakran kérdezem 
magamban: miért nem lehet 
meglátni az igazi értékeket egy 
ilyen szörnyű trauma átélése 
nélkül is? 

Tomán Edina példája másoknak is erőt adhat a nehéz pillanatokban 

SZÁMLÁLÓBIZTOSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ

FELHÍVÁS
A Központi Statisztikai Hivatal 2011. 
október 1-31. között népszámlálást 
tart. A gyűjtött adatok a központi 
és helyi közigazgatás, a társadalmi 
folyamatok iránt érdeklődő, azokat 
kutató és elemző intézményeknek, 
szervezeteknek, szakembereknek 
friss, aktuális adatokat biztosíta-
nak. Az adatok az ország, a régiók, 
a megyék, a települések társadal-
mának és a népesség lakáshely-
zetének részletes elemzését teszik 
lehetővé. 

Magyarországon mai értelemben vett 
népszámlálást 1869 óta tartanak, álta-
lában tízévenként. Így a 2011. évi a 15. 
lesz a magyar népszámlálások sorában. 
Az adatfelvétel a teljes magyarországi 
lakásállományra és a népesség egészére 
kiterjed. 

A népszámlálási adatfelvétel vég-
rehajtásához számlálóbiztosokra van 
szükség.

A számlálóbiztosok az adatgyűjtés 
főszereplői. Alapvető feladatuk az adat-
felvétel végrehajtása a Központi Statisz-
tikai Hivatal által készített útmutatóban 
található utasítások betartásával. Egy 
számlálóbiztos a hozzárendelt számláló-
körzetben lévő átlagosan 125 cím és az 
ott élő átlagosan 290 személy összeírását 
bonyolítja le. A feladat elvégzéséhez ott-
honi felkészülés szükséges, és részt kell 
venni a Központi Statisztikai Hivatal 
számlálóbiztosi képzésén.

Feladatai:
– kapcsolatfelvétel a felülvizsgálóval, 

a kapcsolattartás módjának és az össze-
írt anyagok átadási ütemének tisztázása;

– a számlálókörzet bejárása, a címek 
ellenőrzése, az esetleges változások, új 
címek felvétele a népszámlálási címjegy-
zékre, a címjegyzék folyamatos vezetése;

– az adatszolgáltatói csomagok (ame-
lyek tartalmazzák az adott címhez tar-
tozó népszámlálási címazonosítót, a 
népszámlálási kérdőíveket, a kitöltési 
útmutatót és az adatszolgáltatói tájékoz-
tató levelet) kézbesítése számlálókörzet-
hez tartozó lakáscímekre;

– az adatszolgáltatók tájékoztatása a 
lehetséges kitöltési módokról (interne-
tes, illetve papír alapú önkitöltéses, in-
terjús válaszadási lehetőségekről);

– a papír alapú önkitöltést választó 

háztartások személyi kérdőívvel való 
ellátása, a kitöltött kérdőívek átvétele 
és ellenőrzése, az adathiányok pótlása a 
háztartások ismételt felkeresésével;

– az összeírás teljes időszakában 
együttműködés a felülvizsgálóval, kü-
lönösen az összeírási időszak elején né-
hány lakás közös felkeresése és a kérdő-
ívek kitöltése, a helyes kérdezéstechnika 
kialakítása és a kitöltés sorozathibáinak 
elkerülése érdekében;

– interjú keretében a kérdőívek kitöl-
tése;

– az adatfelvételt megtagadó szemé-
lyek meggyőzése, amennyiben ez siker-
telen, a megtagadás tényének soron kí-
vüli jelentése a felülvizsgálónak;

– a kitöltött kérdőívek folyamatos és 
rendszeres átadása a felülvizsgálónak, 
aki a kérdőívek kitöltöttségét és minősé-
gét ellenőrzi;

– a felülvizsgáló által nem elfogad-
hatónak minősített kérdőív hibás vagy 
hiányzó adatainak javítása, pótlása az 
adatszolgáltató ismételt felkeresésével;

– a népszámlálási címjegyzék javítása;
– az üresen maradt kérdőívek és az 

egyéb összeírási nyomtatványok átadása 
a felülvizsgálónak.

Amennyiben számlalóbiztosnak 
szeretne jelentkezni az alábbi jelentke-
zési lapot 2011. 09. 15. napjáig juttas-
sa el a XVIII. kerület Pestszentlőrint-
Pestszentimre Önkormányzat 
Ügyfélszolgálatához  (1184 Budapest, 
Üllői út 400.).

További  számlálóbiztos tevékenység-
ről, illetőleg a 2011. évi népszámlálásról 
a www.nepszamlalas.hu címen tájéko-
zódhat.

 A jelentkezési lap letölthető a www.
nepszamlalas.hu, www.bp18.hu címe-
ken, illetőleg személyesen átvehető: Bu-
dapest XVIII. kerület Önkormányzat 
Ügyfélszolgálat (Üllői út 400.). 

A népszámlálást és a számlálóbiztosi 
feladat ellátása tekintetében kérdéseik 
megválaszolásában az alábbi munkatár-
sak nyújtanak segítséget:

Közigazgatási és Hatósági Iroda veze-
tője: dr. Hunyadkürti Szilvia 061-296-1435

Közigazgatási és Hatósági Iroda iro-
davezető helyettese. dr. Könye Kornél 
061-296-1435

Közigazgatási és Hatósági Iroda 
Anyakönyv és Népességnyilvántartási 
munkacsoport vezetője: Hományi And-
rás 061-296-1435

Újjászületés után új értékrend
Tomán Edina, aki le tudja írni a leírhatatlannak mondott érzéseket is

#

SZÁMLÁLÓBIZTOSI JELENTKEZÉSI LAP
A jelentkezéseket a kerületi önkormányzatnál leadott, aláírt Jelentkezési lapon fogadjuk 2011. júliustól.

1. Név:  ..................................................................................
2. Telefonszám: ....................................................................
3. Lakcím:  ............................................................................
4. Levelezési cím:  ...............................................................
(Ha eltér a lakcímtől)
5. E-mail cím (ha van):  .....................................................
6. Életkor: .............................................................................
7. Iskolai végzettség: 
n Alapfok n Középfok n Felsőfok
8. Gazdasági aktivitás:
n Foglalkoztatott n Teljes munkaidőben vagy 
n Részmunkaidőben n Munkanélküli
Egyéb: ……………………………………………………..
9. Amennyiben foglalkoztatott, hol dolgozik:
n Központi közigazgatás és intézményei
n Önkormányzat
n Társadalmi, nonprofit, civil, érdekképviseleti szer-
vezet
n Vállalati, vállalkozói terület
Egyéb:  ...................................................................................
 ................................................................................................
10. Részt vett-e már korábban kérdezőként lakossági 
típusú adatfelvételben?
 ................................................................................................
n Igen, mégpedig: Népszámlálás n Próbaszámlálás
n Mikrocenzus n Általános mezőgazdasági össze-
írás
n Ültetvény-összeírás n Egyéb KSH-s lakossági ösz-
szeírás
n Egyéb interjú típusú, nem KSH-s adatfelvétel
n Nem
11. ...........................................................................................
Milyen nyelve(ke)n beszél (ill. tudja megértetni ma-
gát) a magyar nyelven kívül? ............................................
12. ...........................................................................................
Melyik megyében (ill. a fővárosban) tudna számláló-
biztosként dolgozni? 
n Bács-Kiskun Győr-Moson-Sopron Somogy
n Baranya Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg
n Békés Heves Tolna n Borsod-Abaúj-Zemplén
n Jász-Nagykun-Szolnok Vas n Budapest
n Komárom-Esztergom Veszprém
n Csongrád Nógrád Zala n Fejér Pest

13. ...........................................................................................
Mely településen, és azon belül mely településrészen 
(utcákban, köztereken) tudna számlálóbiztosként dol-
gozni?
Település:  .............................................................................
Településrész/ utcák/ közterek: ........................................
 14. A népszámlálási munka feltétele egy előzetes tan-
anyag áttekintése, elsajátítása. Milyen lehetősége van 
arra, hogy ezt a tananyagot átnézze? Több választ is 
megjelölhet! 

Van internetes hozzáférése (otthon vagy máshol)
n internet nincs, de hozzáfér olyan számítógéphez, 
amelyen CD/ DVD-t lejátszható
n van TV-hez kapcsolódó DVD lejátszó (amin filmet 
is lehet nézni)
n csak papír formában tudja elolvasni a tananyagot
15. A kérdezői munkához sokféle tulajdonságra, kész-
ségre, megfelelő hozzáállásra van szükség. A munkát 
az alább felsoroltak tudatában tudja-e vállalni vagy 
sem?
n jó fellépés, beszélőkészség, meggyőző erő
n az ismeretanyag alapos elsajátítása és részvétel a 
tantermi oktatáson
n udvarias magatartás ......................................................
n határidők pontos betartása
n olvasható írás
n az útmutatások, előírások pontos követése
n konfliktustűrő képesség
n fizikai erőnlét, terhelhetőség 
n tájékozódási készség, helyismeret
n szeptember 27 - október 31. között állandó rendel-
kezésre állás
n a népszámlálásban való kérdezői munkát a fentiek 
tudatában vállalja
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy nevem és telefon-
számom a Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás 
adatfelvételi szakaszában a számláló¬körzetem¬ben 
lakó adatszolgáltatók tájékoztatása céljából megadja.

Kelt .........................................................................................

 ................................................................................................
Jelentkező aláírása*

Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az itt közölt 
adataimat a Központi Statisztikai Hivatal és a tele-
pülés polgármesteri hivatala a 2011. évi népszámlá-
lás előkészítési és összeírási szakaszában adatgyűjtés 
szervezési célból kezelje.

Kelt:  ......................................................................................

 ................................................................................................
Jelentkező aláírása*

** A jelentkezési lap csak a jelentkező aláírásával ér-
vényes.
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� A szándékunk 
szerint azzal 
kerestük fel 

a Lőrincen szolgáló 
Regőczi István atyát, 
hogy elbeszélgessünk 
vele a kerületben 
található Szent Lőrinc 
kápolna felszentelé-
sének 250. évfordu-
lójáról, s arról, miként 
élte meg az ebből az 
alkalomból ott celeb-
rált szentmisét.  

Sajnos, a remélt interjú az atya 
gyengélkedése miatt elmaradt, 
ám, hogy mégsem jöttünk el 
hiába a XII. kerületi Kútvöl-
gyi kápolna bájos, mediterrán 
kertjéből, az Beatrix nővérnek, 
Regőczi atya segítőjének, szigo-
rú védelmezőjének köszönhető. 
A belgiumi alapítású Krisztus 
Ügye Lelki Család tagja 20 éve 
él Magyarországon, az atya kö-
zelében. A készséges nővér se-
gítségével kaphattunk képet egy 
emberről, aki, amikor megtudta, 
hogy jubileumi szentmise lesz a 
kerületünkben, a Szent Lőrinc 
kápolnában, „parancsba adta”: 
ott akar lenni. 

MáR BíztAtó 
A gyógyuLáSA
Érkezésünkkor a nővér vissza-
utasítása oly finom volt, akár 
egy francia bársony. Nem bántó, 
nem elutasító, ám mégis olyan, 
amely után az ember nem kéri 
másodjára is, hadd próbálja 
meg…

– Az atya nincs igazán jól, 
megviselték az elmúlt hónapok. 
Az április utolsó éjszakáján ka-
pott agyérgörcs után komolyan 
kellett aggódni érte. Nem való 
már 96 éves embernek a beteg-
ség… Sejtettem, hogy valami 
baj lesz, mert azokban a na-
pokban annyi munkát végzett, 
ami egy középkorú férfiember-
nek is sok lett volna. Éjjel jött a 

baj, mentők, kórház, aggódás, 
imádkozás. Ez maradt nekünk, 
miközben az atyával, mint min-
dig, ott volt a Jóisten. Azt még 
nem merem kimondani, hogy 
teljesen felépült, de az állapo-
ta nagyon bíztató. Nehéz már 
96 éves korban a gyógyulás. 
Az energiát csak a lélekből, a 
szívből, az Isten szeretetéből le-
het meríteni. Közbeszólni kár, 
mert nem illik, meg fölösleges 
is. A bruges-i nővér szinte tö-

kéletes magyarsággal beszél az 
atyáról, akivel akkor találkozott 
Máriabesnyőn, amikor még át-
láthatatlan és áthatolhatatlan 
volt a vasfüggöny. Aztán per-
sze, lehullott, s Beatrix nővér 
azóta Magyarországon él, csak 
néha látogat el az ausztriai és a 
belgiumi nővérekhez. A sors, a 
szeretet ide vezényelte őt az atya 
mellé. Akkor is itt volt, amikor 
1991-ben felépítették a gyönyö-
rűséges Kútvölgyi kápolnát, s 

akkor is, amikor az első szent-
misét celebrálta itt az akkor 
még jó erőben lévő atya.

Az eRőt Adó 
kápoLnA
Az októberben a 96. évét betöl-
tő Regőczi atya, amikor a hírét 
vette a lőrinci kápolna ünnepi 
szentmiséjének, hajthatatlan 
volt. Érthető ez, hiszen a kidőlt-
bedőlt falú lőrinci kápolnát ő 

tette az Isten otthonává.
– Megmondom, féltettem őt, 
hát hogyne, mert nem sokkal a 
júniusi ünnepi mise előtt jött ki 
a kórházból. De itthon tartani 
nem lehetett. Azt hittem, csak 
körülnézünk, s már fordulunk is 
vissza a kocsival, s jövünk haza. 
Amikor azonban meglátták őt a 
lőrinci hívek, az atya meg őket, 
ha nem is kiugrott, de szép tem-
pósan kiszállt a kocsiból. Cso-
dáltam a változást, amit a régi 

környezet, meg gondolom, az 
emlékek váltottak ki. Szép napja 
volt az a júniusi…

közöS IMák
A búcsúzás előtt Beatrix nő-
vér „ajándékot” adna. Bemegy 
Regőczi atya szobájába, hát-
ha tudok beszélni vele néhány 
mondatot, de nem, mégsem.

– Különösebb kívánsága - 
úgy látom, sőt, tudom is – nin-
csen már neki. Mindene meg-
van, mindent magkapott ettől 
a földi léttől. Jót is, rosszat is. A 
jóval élni tudott, a jóból erőt me-
rített, a rosszból meg újra és újra 
föl tudott állni. Ha az ereje meg-
engedi, misézik itt a kápolná-
ban, bár az agyérgörcs óta csak 
elvétve. Egy kívánsága azonban 
minden nap van, mondja is. 
Azt kéri, azt szereti, ha közösen 
imádkozunk, ha együtt mond-
juk halkan a sorokat.

 
Mindig segített 
a hit és a szeretet

regőczi atya, egy vele 
hat éve készített be-
szélgetésben két-három 
mondatban úgy foglalta 
össze a papi és a ke-
resztényi hivatás lénye-
gét, hogy abban min-
den benne foglaltatott: 
,,sosem voltam boldog-
talan. Mindig segített az 
ima, mindig tudtam is-
tenhez fohászkodni. ha 
kellene, egy szentmisé-
ért akár a világ végére 
is elmennék. Kilencven 
évesen is…



A jóval élni tudott, és erőt merített
Regőczi atya imái a Galgóczy utcától a Szent Lőrinc kápolnáig

Januári számunkban írtunk arról, 
hogy idén urnatemetőt alakítanak 
ki a Pestszentimre római Katoli-
kus Plébánia kertjében.   

Gödölle Márton plébános nem csupán 
beszél a tervekről, a célokról, de tesz is 
azokért. Amikor a napokban meglá-
togattuk a plébánián, éppen ecsettel a 
kezében találtuk, amint egy urna bel-
sejét festette. Mint kiderült, rajtuk kí-
vül álló okok miatt nem tudták napra 

tartani a határidőt, de most már való-
ban a hajrájában jár a munka.

200 négyzetMéteR 
ALApteRüLeten
– Késésnek nem is nevezném, legföl-
jebb néhány napos csúszásnak, s ezt 
sem mi okoztuk. A tárgyalások, a pá-
lyáztatások és a papírok beadása mind 
időt vett igénybe, így szedtük össze 
a kis csúszást – mondja az atya, mu-

tatva, hogy mennyi minden elkészült 
már, s hogy milyen közel van az ur-
natemető megáldásának a napja, amit 
szeptemberre terveznek.

– Azért választottuk ezt az időpon-
tot, mert megvárjuk a nyári szabadsá-
gok és a vakáció végét. Azt szeretnénk, 
ha minél többen jönnének el a temető 
megáldására, sokan tudnának erről. 
Büszkék vagyunk ugyanis arra, hogy 
rövidesen elkészül, s átadhatjuk.
Körbenézve a ma már majdnem tel-

jesen kész, közel 200 négyzetméter 
alapterületű, kizárólag az egyházköz-
ség pénzéből megépített, és kialakí-
tott temetkezési helyen, elmondható, 
jogos a büszkeség. 

Az éLetet SzoLgáLó 
fontoS foRIntok

– Nyolc évnyi takarékosságunk 
eredménye az, amit itt lát. Közel egy 
évtizede már megszületett az urnate-
mető gondolata, ami a pénzbeosztá-
sunknak, s természetesen a híveink 
nagylelkű adományainak köszönhe-
tően valósággá is vált. Nem kis ösz-
szegről van szó, hiszen nettó 18 mil-
lió forint került bele az új épületbe. 
1600 urnahelyen nyughatnak majd 
itt az elhunytak. Többen voltak, akik 
már az év elején, az építkezés ideje 
alatt megvásárolták a nyughelyüket. 
Az urnatemető szolgáltatásaiból ter-
mészetesen bevételhez jut majd a plé-
bánia. 

– A következő megvalósítandó 
tervünk a közösségi ház szolgálatba 
állítása lesz. Az urnatemető forintja-
ival, s az egyházmegye támogatásával 
kívánjuk biztosítani ezt a közösségi 
teret a híveinknek – beszél további 
terveiről az atya.

szolgáltatásoK
gödölle atya elmondta, 
hogy az egy urna befoga-
dására alkalmas fülke ára 
165 ezer, a kéturnás 270, 
a három pedig 330 ezer 
forintba kerül. négy- hat-
, illetve nyolcszemélyes 
nyughelyeket is kialakítot-
tak, s szerepelnek a szol-
gáltatások között családi 
urnahelyek is. Jelentkezni 
a plébánián lehet.



Regőczi atyát Somlai Zsuzsa és a rá szigorú szeretettel vigyázó Beatrix nővér  támogatja

Méltó nyughelye lesz a híveknek
Szeptemberben megáldják a szentimrei urnatemetőt

A szentimrei urnatemető építése lassan befejeződik

Benedek, 
a rendalapító

 
Július 11-én, hétfőn ünnepelték 
szent Benedeket, akit 1964 óta eu-
rópa védőszentjeként is számon 
tartanak. a rendalapító szerzetes 
jómódú családban született.

 
547. március 21-én Monte Cassinóban 
elhunyt Nursiai Szent Benedek, a bencés 
rend megalapítója, aki Monte Cassino 
hegyén kolostort alapított, ahol a saját 
szükségleteiket maguk teremtették elő.

Benedek 480 körül a Perugia kör-
nyéki Nursiában született földbirtokos 
családban. A szülők fiatalon Rómába 
küldték tanulni, hogy művelt ember 
váljon belőle. Rómától azonban Be-
nedek megcsömörlött, és a várost el-
hagyva, a subiacói barlang remetéihez 
csatlakozva, a szent életet választotta. 
Három éven át magányban élt, s úgy 
döntött, csatlakozik a kolostori formá-
ban élő szerzetesekhez. Így lett később 
a vicovarói sziklakolostor apátja lett, 
azonban a nyája nem viselte a szigorú 
irányítást, s kétszer is megpróbálták 
megmérgezni. A csalódott Benedek 
visszatért subiacói magányába. Ekkor 
azonban már oly hírnévre tett szert, 
hogy római nemesek kolostoralapítá-
sokra is felkérték.

Ekkor született meg benne a rend-
alapítás gondolata. 529-ben a szerzetes 
Monte Cassino hegyén kolostort hozott 
létre, ahol nem csupán imádkozásra 
rendezkedtek be, hanem a saját szük-
ségleteiket is maguk teremtették elő. A 
Róma és Nápoly között található hegyen 
új testvériség született: a bencés rend. 
Benedek mindent megtett, hogy az pél-
daértékűen működjön. Ezért pontokba 
foglalta a szerzetesi élet szabályait. A 
regula alapvető útmutatással szolgált a 
bencéseknek.

Benedek 547. március 21-én a kolos-
tor templomának az oltáránál, imádko-
zás közben hunyt el. A személye körül 
kialakult vallási kultusz a mai napig él. 
Nem véletlen, hogy VI. Pál pápa 1964-
ben Európa védőszentjévé nyilvánította.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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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

rózsa művelődési Ház

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Egy művészházaspár a 20. századi 
Magyarországon – Bertha István 
és Szirmay Kallos Margit életútja. 
A kiállítás egész nyáron megte-
kinthető.

Ásványból készült ékszerek 
kiállítása. A kiállítás egész nyáron 
megtekinthető.
Terembérlési lehetőség, esküvőre, 
bemutatóra, előzetes egyeztetés 
alapján! A Rózsa Művelődési 
Házban Ticket Express Jegyiroda 
működik. 
Nyitva tartás a nyári időszakban 
(augusztus 31-ig): hétfőtől- pénte-
kig, 10-16 óráig!

Pestszentimrei
sPortkastély

Kisfaludy utca 33/C.
Telefon: 297-3018
Augusztus 6. 10 óra: 
Nemzetközi Ritmikus 
Gimnasztika verseny

lőrinci nagykÖnyvtár

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
A KézműveSzerda rendezvénysoro-
zat nyári programja:
Július 20.: Egy pár fakanállal 
kevesebb? Észre se fogja venni. 
Vidám bábokkal díszített konyhá-
jában még a főzés is könnyebben 
fog menni..
Július 27.: Gipszfigurák, mint a 
háztartás díszei
Augusztus 3.: WC-papír gurigá-
ból király, királyfi, királylány, és 
várkastély
Augusztus 10.: Gyöngyfűzés – 
láncok, karkötők készítése

Augusztus 17.: Furmányos figurák, 
képek, díszek parafadugóból
Augusztus 24.: Kivasalható a 
zsírkréta? Igen…
Beiratkozott olvasóink számára a 
foglalkozások ingyenesek.
62 éven felüli olvasóink a könyvtár-
ban ingyenesen internetezhetnek.
A könyvtár augusztus 27-ig az 
alábbiak szerint tart nyitva: Hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 13-19 órá-
ig, kedden és pénteken 9-15 óráig. 
Szombaton zárva tartunk.

csontváry utcai 
fiókkÖnyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Augusztus 4. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Augusztus 8. 13 óra: Meseolvasás
A fiókkönyvtár augusztus 1-jén nyit!

Pestszentimrei kÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Augusztus 3. 14 óra: Kézmű-
ves foglalkozás – nyári kincsek 
készítése
Augusztus 4-től minden csütörtö-
kön 10 órától társasjáték-klub.
A fiókkönyvtár augusztus 1-jén 
nyit!

kondor Béla
kÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 17. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Július 23. 15 óra: Fényes György 
és társulatának műsora
Július 24. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Július 28. 14 óra: Anna-bál a 
NYÉVE szervezésében
Július 31. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Augusztus 1. 17 óra: A 25 éves 
Kondor Béla Közösségi Ház Sokk 
Art művészcsoportjának kiállítása. 
Megtekinthető: augusztus 19-ig.
Augusztus 6. 16 óra: Zenés, 
táncos, műsoros délután a Marsai 
Dalkör közreműködésével
Augusztus 7. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Augusztus 13. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Augusztus 14. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Augusztus 22. 17 óra: Kézmű-
vesek bemutatkozó kiállításának 
ünnepélyes megnyitója. A kiállítás 
szeptember 3-ig tekinthető meg.
Augusztus 25. 14 óra: Évadnyitó 
Bál a NYÉVE szervezésében
Augusztus 27. 15 óra: Fényes 
György és társulatának műsora

Augusztus 28. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Szeptember 3. 9 óra: Kreatív 
Kézműves Nap
Szeptember 3. 16 óra: Zenés, 
táncos, műsoros délután a Marsai 
Dalkör közreműködésével
Szeptember 4. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Szeptember 10. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Tervezett táborok a Kondor Béla 
Közösségi Házban:
Július 18-22.: Sminkes tábor
Július 25-29.: Pótvizsgára felkészí-
tő- és iskola-előkészítő tábor
Július 25-29.: Sárkányépítő- és 
eregető tábor gyerekeknek
Augusztus 1-5.: Népzenei- és 
kézműves tábor
Augusztus 1-12.: Pótvizsgára felké-
szítő és iskola-előkészítő tábor
Augusztus 8-12.: Könyvkötő tábor
Augusztus 15-19.: Kézműves tábor
A táborokkal kapcsolatban érdek-
lődni, illetve azokra jelentkezni 
a közösségi ház elérhetőségein 
lehetséges

Út galéria

Madách utca 49.
Szeptember 6. 18 óra: Magyar 
József festőművész kiállítás-meg-
nyitója. A kiállítás szeptember 
30-ig tekinthető meg.

Pedagógiai
és HelytÖrténeti 
gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 295-0877, www.pihgy.hu
Nyitva tartás: hétfőtől-csütörtökig 
8-16 óráig, pénteken 8-14 óra 
között
Kutatószolgálat előzetes egyezte-
téssel
Kiállítás: Az 1956-os forradalom a 
XVIII. kerületben

mÚzeumsarok 
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
Új település- és oktatástörté-
neti állandó kiállítás.  Címe(i): 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből, illetve a Tomory-
teremben: Oktatástörténetünk 
múltjából. Nyitvatartás: kedd-szom-
bat 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
Kreatív kézműves tábor július 25-

29-ig, naponta 10-13 óráig külön-
böző technikákkal, újdonságokkal, 
különlegességekkel. Díja: 8000 Ft/
hét. Vezeti Balog Kata.
Életvezetési tanácsadás Jancsó 
Csaba asztronumerológussal július 
26-án, illetve augusztus 9-én 
és 23-án: ha kérdése van, ha 
megerősítésre van szüksége. A 
televíziókból is ismert szakember 
5 perc áráért 30 perc tanácsadást 
biztosít. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Zumba Nikivel kedden és csütör-
tökön 20.15-től és 21.15-től. Díja: 
700 Ft/óra. 1400 Ft/dupla óra.
Néptánc és népi játékok óvodások-
nak és kisiskolásoknak szeptember 
8-tól csütörtökönként 17-18 óráig. 
Havi díja 2000,- Ft. Vezeti Kovács 
Judit néptáncoktató.
Családi táncház szeptembertől 
minden hónapban népi kézműves 
foglalkozással, élőzenével. Első 
alkalom: szeptember 17. szombat. 
Kezdés 16 órakor.
Klasszikus balett oktatás szeptem-
bertől 5-8 éves gyerekek részére 
hétfőn és pénteken 17 órától. Havi 
díja 4000 Ft Vezeti: Sándor Éva 
táncpedagógus.
KÖKI Színjátszó Suli újra indul 
szeptember 10-én 9 órától. 
Zenés mesterség, beszéd, tánc 
és mesterség  foglalkozásokkal, 
Kökényessy Ági színművésznő 
vezetésével.
Ezoterikus önismereti szeminári-
um indul szeptembertől Jancsó 
Csaba vezetésével.
A táborokra jelentkezni, illetve 
azokról bővebb információkat 
megtudni a PIK-Ház elérhetőségein 
lehet.

imre-Pont

Kisfaludy utca 68/B.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 
12-18 óráig, Szombaton: 12-17 
óráig.Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, Ingyenes 
WIFI.
Fogadó órák: hétfőnként 13-18 
óráig családsegítő szolgálat. 
Szerdánként 15-17 óráig fogyasz-
tóvédelmi tanácsadás. Csütörtökön 
17 órától kézimunka szakkör

Polgárok Háza

Üllői út 517.
Nyári nyitva tartás: szerdán 9-14-
ig, szombaton 9-12 óra között.
A Polgárok háza nyitvatartási ideje 
alatt könyvárusítás. Történelmi 
témájú kötetek, közkedvelt írók 
regényei nagy választékban.
Az ingyenes jogi tanácsadás a 
nyári időszakban szünetel!

natik nők a Xviii. 
kerületért alaPítvány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0777,
Fax: 295-0666, www.natik.hu
„Barangolás Dél-Lengyelor-
szágban” – a nagy sikerre való 
tekintettel ismét megszervezzük 
a kirándulást. Időpont: 2011. 
szeptember 29-október 2. Jelent-
kezni július 20-tól lehet a NATIK 
elérhetőségein.
A NATIK-Antik-vár a nyári idő-
szakban csak előzetes egyeztetés 
alapján tart nyitva. 

Szent István Napi utcabál
Idén 5. alkalommal rendez utcabált 
Pestszentimrén, augusztus 19-én, 
a Hősök terén, az egykori Patika 
téren az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület. Az esti rendezvényre 
18.00 órától várják a szórakozni 
vágyókat. A zenés műsort követően 
indul a tánc, lesz ugráló vár, arc-
festés, büfé, sörsátor és termé-
szetesen este tíz órakor tűzijáték. 
(Bővebben a 7. oldalon.)

Kerékpártároló a Csontvári 
iskola előtt
Egy 10 férőhelyes fedett kerékpár-
tároló műszaki átadását tartották 
június 23-án, a Csontváry Kosztka 
Tivadar Általános és Alternatív 
Iskola (Kondor Béla sétány 10. 
szám) főbejárata előtti – a sétány 
felújítással érintett – szabad terü-
leten.  A biciklitárolók kialakítása a 
Havanna lakótelep integrált szociális 
rehabilitációja című pályázat része, 
melynek megvalósítása a Közép-
Magyarországi Operatív Program 
(KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003) 
támogatásával valósult meg. 

A kertmozizás régi, semmivel fel nem cserélhető 
élményét hozza vissza a nyári estéken a Madách 
Filmklub négy vetítése júliusban és augusztus-
ban a Bókay Kertben. A klubot Kardos Gábor 
képviselő és néhány barátja alapította 2005-ben, 
és szervezi az azóta hozzájuk csatlakozott Pász-
tor Jánossal közösen. 

Kardos Gábor korábban elmondta, a film-
klubot azért indították, mert felismerték, hogy 
a kerületi filmszínházak bezárásával végleg el-
tűnhet innen a mozizás hagyományos, közös-
ségi élménye. Ősztől tavaszig a Polgárok Háza 
ad helyet a rendezvénysorozatnak, ám a nyári 
estékre kiköltözik a közösség a Bókay Kertbe, 
ahol szabad ég alatt néznek meg négy világhírű 

alkotást. Az előadások többnyire szombat este 
20.30-kor kezdődnek, esőnapot mindig vasár-
nap 20.30-kor tartanak. A nyári programban 
a hat év hagyományainak megfelelően kitűnő 
filmek szerepelnek. Július 23-án az André Rieu 
in Wonderland című zenés utazásra várják a 
közönséget a világhírű hegedűművésszel és ze-
nekarával, július 30-án a Szenvedélyek vihará-
ban című filmet vetítik Julia Ormonddal, Brad 
Pittel és Anthony Hopkinsszal. Augusztus 6-án 
a világ egyik legsikeresebb romantikus film-
je, A szív hídjai forog Meryl Streeppel és Clint 
Eastwooddal, augusztus 14-én, vasárnap pedig 
az André Rieu - Roses from the South. A vetíté-
sek ingyenesek. Ê K. gy.

Filmek forró nyári estékre

Hirdetés
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Programok



Városkép n 2011. JÚLIUS 14. XX. évfolyam 12. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

15

�Gyakran han-
goztatjuk, hogy 
nincsenek magyar 

résztvevői a Formu-
la 1-es futamoknak. 
Pedig ez hatalmas té-
vedés. Pilótánk ugyan 
valóban nincs, ám a 
magyar versenybírók 
alapkövei a száguldó 
cirkusznak. Van közöt-
tük egy kerületi is, Sütő 
András építőmérnök.

Mint a legtöbb fiúgyermeknél, 
nála is a matchboxokkal kez-
dődött az autók iránti rajongás. 
Ám a szülők is „ludasak” abban, 
hogy ez komolyra fordult, hiszen 
amikor látták, hogy András – és 
öccse, Csaba – megszállottan 
szeretik a járműveket, egyre 
többször vitték ki gyermekeiket 
a Hungaroringre, kamionverse-
nyekre.

2000-ben, a FIA GT verseny-
sorozat hungaroringi futamán 
találkoztunk a középiskolai 
osztálytársammal, aki bíróként 
dolgozott – meséli Sütő András. 
– Ott kifaggattam munkájáról, 
ő pedig tanácsolta, hogy végez-
zem el én is a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetség (MNASZ) 
bírótanfolyamát. Merthogy utá-
na akár belőlem is lehet bíró.

ArAb éS FrAnciA 
kAlAnd
András 2001 tavaszán be is irat-
kozott a tanfolyamra, amelyet 
kiváló eredménnyel zárt. Már 
abban az évben kapott kisebb 
feladatokat, így immár nem 
vendég, hanem felelős személy 
lett a Hungaroringen. Néhány 
év alatt a legjobb honi verseny-

bírók közé emelkedett, amit 
jól példáz, hogy külföldi verse-
nyekre is elkísérhette a száguldó 

cirkuszt. Bár nagyon szeretem a 
túraautók versenyét és az egyéb 
pályaversenyeket is, nem taga-

dom, hogy számomra a Formula 
1-es nagydíjak jelentik a csúcsot. 
Büszkén mondhatom, hogy az 

elmúlt években külföldi verse-
nyekre is meghívást kaptam. 
Dolgoztam már bíróként Abu 
Dhabiban és a magny cours-i 
Francia Nagydíjon is. 

A közVetlen éS 
A SzótlAn 
Amiért talán a legtöbben iri-
gyelhetik a versenybírókat, hogy 
nekik lehetőségük nyílik szemé-
lyesen is találkozni a világhírű 
pilótákkal. Bár a paddockba ők 
sem mehetnek be bármikor, a 
csütörtöki edzésmentes napo-
kon akár beszélgetni is lehet a 
nagymenőkkel.

Szinte minden pilótá-
val van személyes élményem. 
Hamiltonnal már azelőtt meg-
ismerkedtem, mielőtt bekerült 
volna a Formula 1-be. Ked-
ves, közvetlen fickó, akárcsak 
Rosberg. Barrichello nagyon 
szűkszavú, még soha nem si-
került két mondatnál többet 
beszélgetni vele. Schumacher 
és Alonso tapasztalataim sze-
rint igazi hangulatember. És 
inkább rossz napjaik vannak, 
mint jók… Csak azt sajnálom, 
hogy nagy kedvencemet, Ayrton 
Sennát nem ismerhettem meg.

Közelről 
soKKoló volt
A bírói munka nem já-
ték, és nem csak kel-
lemes, pozitív pilla-
natokat hordoz. sütő 
András volt például a 
három bíró közül az 
egyik, aki részt vett a 
Hungaroringen súlyos 
balesetet szenvedett 
Felipe Massa menté-
sében. senkinek nem 
kívánom azt, amit 
akkor ott átéltünk 
– emlékezik a borzal-
makra sütő András. 
– először megijed-
tem, hogy végzetes 
tragédia történt, mert 
közelről láttam a 
becsapódást, Massa 
pedig sokáig mozdu-
latlan volt. Aztán a 
mentés közben kez-
dett magához térni, 
sőt, kiabálni is. Bár 
látszott, hogy nagy 
a baj, mégis megnyu-
godtam, hogy életben 
van!


Megrázó volt a Massa-baleset

Az Etalon a legjobb 
a diákok között
Minden korcsoportban a négy közé jutottak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

BárKi BeKerülHet A KörForgásBA
nyilván sokakat érdekel, hogy miként lehet bekerülni 
egy Formula 1-es futam versenybírói gárdájába.
Aki elvégzi a bírói tanfolyamot, annak már lehetősége 
nyílik kisebb-nagyobb hazai versenyeken bíráskodni. 
Aki itt megszerzi a szükséges tapasztalatot, rutint és 
évente elvégzi a szükséges továbbképzést, az előbb-
utóbb komolyabb feladatokra is felkérést kap. A ver-
senybírói pálya épp olyan, mint az élet bármely más 
területe: kitartás nélkül nem lehet sokra vinni…

Az Etalon Sportiskola növendé-
kei valamennyi korcsoportban 
bekerültek a diákolimpia buda-
pesti, majd később az országos 
döntőjébe is. A páratlan siker-
sorozat a budapesti döntőkben 
kezdődött.

Mind a négy korosztályban 
mi lettünk a budapesti bajnokok 
– újságolta Varga István edző. – 
Ezzel kvalifikáltuk magunkat az 
országos döntőkre.

Az országos finálékat két 
helyszínen bonyolították le. Az 
alsó tagozatosok döntői Fo-
nyódon voltak, míg a felsősök 
Miskolcra utazhattak. A 3-4. 
osztályosok korcsoportjában az 
Etalonos fiúk Bátaszékkel, Nyír-
bátorral, Hatvannal és Bajával 
kerültek egy ágra. Valamennyi 
mérkőzésüket megnyerték. Gól-

különbsége 30-4 volt! Így ter-
mészetesen az Etalon Sport Ál-
talános Iskola könnyen tovább 
is jutott csoportjából, és a négy 
közé kerülésért a Péccsel kellett 
játszania.

A pécsiek gyakorlatilag egye-
sületi csapattal léptek pályára, 
ezért az ellenük aratott 4-2-es 
győzelem értéke különösen je-
lentős – emelte ki Varga Ist-
ván. – Utána a Körmend illetve 
a Salgótarján ellen már szinte 
könnyedén győztünk. Ki kell 
emelni ebből a korcsoportból a 
Kerékgyártó-testvéreket: Mar-
cellt és Zalánt, akik gólkirályi 
címet szereztek.

Bár Varga István szerényen 
elhallgatta, mi megírjuk, hogy 
őt választották a diákolimpia 
legjobb edzőjének. A szervezők 

alighanem sejtették, hogy a két 
héttel későbbi, miskolci döntő is 
az Etalon Sportiskola labdarú-
góiról szól majd…

Az 5-6. osztályos srácok, akik 
veretlenül, kapott gól nélkül let-
tek Budapest legjobbjai, szen-
zációsan fociztak Miskolcon is 
– mondja büszkén a tréner. – 
Győzelmünk megérdemelt volt, 
és ami még a sikernél is nagyobb 
örömmel tölt el, hogy igazi csa-
patként játszottuk végig az egész 
versenysorozatot.

Összegezve tehát: az Etalon 
Sport Általános Iskola labda-
rúgó-csapatai az országos diák-
olimpia négy korcsoportjából 
kettőt megnyertek, egyben 2., 
egyben pedig 4. helyet szereztek. 
A sikerek elsődleges letétemé-
nyesei természetesen a gyerme-
kek voltak, ám a tréner, Varga 
István mellett illik megemlíteni 
Roboz Sándor és Gombos László 
edző, valamint Gyimesy László 
szakmai igazgató és Berger Zol-
tán technikai vezető nevét is. 

szerényen 
MenetelneK
több olyan csapat is 
rendszeresen részt 
vesz a diákolimpián, 
amelynek játékosai 
kiemelkedő utánpót-
lás-központokban 
edződnek – mesélte 
varga istván. – ők 
bizony nincsenek híján 
a magabiztosságnak. 
Mi általában szerényen, 
hangoskodás, melldön-
getés nélkül igyekszünk 
előre haladni. Az idei 
évvel, hála istennek, 
elégedettek lehetünk.
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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. Hirdetés

Az oldalt összeállította: Kovács Attila

A versenybírói lehetőséggel megvalósult Sütő András építőmérnök gyermekkori álma Sport

A Havannáról 
a Formula 1-be

Tíz aranyéremmel 
tértek haza Athénból

A napokban vé-
get ért athéni 
speciális olimpi-
án kiemelkedően 
szerepeltek a ma-
gyar sportolók. 
A Speciális Ok-
tató és Fejlesztő 
Intézet (SOFI) 14 
fővel vett részt a 
játékokon. A két 
kísérő, Miklósné 
Malek Erzsébet 

és Juhász József mellett 12 sportoló képviselte kerületünket.
Több sportágban is sikerült emlékezeteset alakítani a SOFI 

sportolóinak. Görkorcsolyában öt aranyérmet szereztek, csel-
gáncsban és asztaliteniszben két-két elsőséget gyűjtöttek be, 
bowlingban pedig valamennyi éremből jutott egy-egy a SOFI-
sportolók nyakába. Egyénileg a három aranyérmet szerző görkor-
csolyás lány, Mayer Barbara lett a legeredményesebb versenyző. 
Kerületünk önkormányzata is kifejezte elismerését a SOFI spor-
tolóinak, a kiváló szereplését illetően. Fellegi Ildikó sportreferens 
fogadta a hazatérő versenyzőket, akik számára az önkormányzat 
ajándékcsomagjait is átadta. Köszöntőjében méltatta a sportoló-
kat, és felkészítőiket is, majd kiemelte, hogy az önkormányzat 
a tanévnyitót követően nagyszabású fogadást is rendez a speciá-
lis olimpián résztvevő küldöttség tiszteletére.

Nagy sikerű  
táncos fesztivál
A tavalyi évben hívták életre a Nemzetközi Táncos Fesztivált. 
Az esemény sajátossága, hogy nem verseny, hanem egy nonprofit 
rendezvény. Ennek szellemében sem nevezési-, sem pedig belé-
pődíjat nem szednek. A Lőrinci Sportcsarnokban megrendezett 
II. Nemzetközi Táncos Fesztivál önfeledt szórakozást, kikap-
csolódást és egyben egy jó gyakorlási lehetőséget is biztosított a 
résztvevő csapatok számára. A fesztivál tétnélkülisége eredmé-
nyezi, hogy a résztvevők felszabadultan, eredménykényszer nél-
kül mutathatják be produkciójukat.

A II. Nemzetközi Táncos Fesztiválra ezúttal már tíznél is több 
csapat nevezett be. Érkeztek Győrből, a pest megyei Gombáról és 
Bényéről, és jelen volt több gyermek tánccsoport is. Utóbbiak vol-
tak többségben, hiszen a résztvevők döntő hányada 10 és 18 éves 
kor közötti gyermek és fiatal volt. Kerületünket a Szigetlakók né-
ven elindult Vajk-Sziget Általános Iskola csapata képviselte. 
A fesztivált - kerületünk önkormányzatán kívül - támogatta a 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Patkó Elektronika Bt., a 
KIM SE és a Budai Kertcentrum.

Sütő András a világbajnok Hamiltont régóta jól ismeri

Varga István az Etalon legkisebb bajnokaival

new york, rió, tokió. A világhírű slágernek itt az ide-
je megírni az etalon sportiskolás változatát. A városok 
már megvannak hozzá: Budapest, Fonyód, Miskolc.

Sport
hírek
Almási Zoltán 
a legjobb magyar
Újra a világ legjobb húsz 
játékosa között szerepel Almási 
Zoltán. A kerületünkben élő 
sakknagymester a július 1-től 
érvényes világranglistán 2726 
Élő-ponttal a 19. helyet foglalja 
el. Ezzel Almási a legjobb ma-
gyar a világranglistán.

Két tornán 105 gól!
A yorkiball-válogatott tagjaként, 
két rangos tornán, összesen 
105 gólt szerzett és gólkirály 
lett a városrészünkben élő 
Berta György. Ragyogó telje-
sítményével csapatát is sikerre 
vezette, ugyanis a sportág csa-
patok közötti versenyét (Golden 
Cup) megnyerte, míg az Euró-
pa-bajnokságon második lett 
Magyarország válogatottja.

Vízilabda a 
kerületben
Vízilabda oktatás indult a 
Park Uszodában (Bókay Kert) 
és a Malév Uszodában is. 
A szervezők nagy szeretettel 
várnak minden 6. életévét 
betöltött, úszni tudó gyermeket. 
Érdeklődni, jelentkezni Oláh 
Orsolyánál a +36-30-416-
9388-as telefonszámon, vagy 
a bokayvizilabda@gmail.com 
e-mail címen lehet.
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16 Portré A közkedvelt szeptemberi gasztonómiai fesztivált idén 9. és 11. között rendezik meg a Bókay Kertben

Hirdetés

WWW.steFANiAHAUs.HU

Nálunk 1000 Ft hitel
1 Ft-ba kerül naponta!*

mindössze
Emelt hitelösszegek

akár

7000 Ft/g**

Nyitva: hétfő–péntek 7-16, szombat 8-16 óráig

Nyitás: 

május 30.

*Az akció az 1185 Budapest, Üllôi út 425. szám alatt  található üzletünkben
2011. május 30. és 2011. augusztus 31. között felvett zálogtételekre érvényes! 
Az 1 Ft-os érme bevonása miatt  egyebekben a kerekítés szabályai érvényesek.

KEDVEZŐ
HITELLEHETŐSÉG 

AZONNAL!

**24 k-os aranyérmékre, egyébként fi nomságtól függô napi árfolyamon

1185 Budapest, 
Üllői út 425.
(A XVIII. kerületi
Önkormányzattal szemben)

Tel.: 06-1-293-9695 

NEMESFÉM ÉKSZEREKRE, 
NEMESFÉM
TÁRGYAKRA KEDVEZŐ 
KONDÍCIÓKKAL.
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7-16, szombbbbbb tat 8-16 órá
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