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Szeptemberi Kóstoló
Szeptember 10. szombatTapsoljunk és dúdoljunk! 

14:00 Budapesti Operettszínház - operett részletek
17:00 CHARLIE
18:00 DEÁK BILL GYULA Koncert20:00 R-GO Koncert

Főzzünk és válasszunk színpadot!08:00 A FŐZŐVERSENY megnyitója10:00 és 12:00   A BAB TÁRSULAT előadása 11:00 BOTAFOGO Táncegyüttes11:30 BUDA FOLK BAND Koncert és Táncház gyerekeknek
11:30 A Kassa Sportegyesület JUDO bemutatója13:00 A RESTORE zenekar koncertje13:00 A TÁJFUN  Sportegyesület bemutatója13:30 PIK SE (táncbemutatók és  Zumba® Trval Nikivel )

15:00 RENDŐRSÉGI Bemutató  19:00 Az IMPULSE zenekar koncertje21:30 DJ Gonda – ... mert levezetni kötelező...Figyelem! A fesztivál során SÜTI SÜTŐ VERSENYT is rendezünk, 
de nem a helyszínen! Ennek részleteiről kérjük, tájékozódjon  
a www.szeptemberikostolo.hu internetes oldalon!

Szeptember 10-11.

szombat és vasárnap

Igazi családi hétvége! 

Kétnapos PROGRAMKAVALKÁD

Kezdés: 10:00 óra

Legendák és Mesék földje 

interaktív játékpark... 

A király sátra

Banya - Tanya

Kovács műhely

 Lovagok sátra

A török szultán sátra 

...játék és játék késő délutánig!

Változatlan helyen kerületünk hagyományos pörköltfőző versenye!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Városkép
P e s t s z e n t l ő r i n c  –  P e s t s z e n t i m r e  k ö z é l e t i  l a P j a
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� Éveken keresztül 
borzolta a kedé-
lyeket a kerület-

ben a közétkeztetés 
bizonytalan helyzete, 
amely – úgy tűnik – 
hosszú, gondos elő-
készítés után a tanév-
kezdésre megoldódik. 
Az önkormányzat egy 
többszereplős piacot 
alakított ki, ami egyben 
versenyre készteti a 
szolgáltatókat.

A korábbi önkormányzat ösz-
szesen ötször indította el a köz-
beszerzési eljárást, ám egyik 
alkalommal sem járt sikerrel. 
A vesztesek egymást támadták 
meg a Közbeszerzési Döntő-
bizottság előtt, amely rendre 
– összesen több mint 10 millió 
forintra – büntette a kerületet. 
A szolgáltatók közben képtele-
nek voltak elfogadható közét-
keztetést biztosítani. Mindezt 
egy ÁNTSZ-vizsgálat is meg-
állapította, amely szerint sem 
minőségben, sem mennyiségben 
nem érte el a kívánt színvonalat 
a szolgáltatás.

A tavaly megalakult új ön-
kormányzat egyik legfontosabb 
feladatának tekintette a közét-
keztetés helyzetének megnyug-
tató rendezését.

– Hosszú, alapos előkészítés-
re volt szükség, hogy valóban 
eredményes lehessen a közbe-
szerzés – szögezte le Ughy At-
tila polgármester a szolgáltatók 
bemutatásakor tartott tájékoz-
tatón. – Ebben a folyamatban új 
ügyvédi irodát kerestünk meg 
a közbeszerzés lebonyolításá-
ra, s a döntésünk helyességét 
mutatja, hogy a Csók és Társa 
Ügyvédi Iroda tevékenységének 
köszönhetően érdemi kifogás a 
lebonyolítás kapcsán nem volt. 
Legalább ennyire fontos, hogy 
egy többszereplős piacot alakí-
tottunk ki, amelyen a kerületi 
kis- és középvállalkozásoknak is 
lehetőséget adunk.

Az eredményes közbeszerzés 
részleteiről már Peitler Péter ka-
binetfőnök beszélt:

– A hivatal munkatársaival 
és az ügyvédi irodával nagyon 
komoly szakmai munkát vé-
geztünk, és ennek eredményét 
remélhetően a lakosság is ked-
vezőnek fogja érzékelni. Három 
nagy körre bontottuk a közbe-
szerzési eljárásokat. Már most 
sikerként könyvelhetjük el, hogy 
várhatóan szeptembertől a kerü-
letben saját bölcsődei konyháink 
mellett négy-hat cég fogja vé-
gezni a közétkeztetést. Az óvo-
dai és az iskolai ellátásnál fontos 
szempont volt a területi bontás. 

Így azok a bölcsődék, amelyek 
saját maguk főznek, a közelük-
ben lévő óvodák nagy részét is 
ellátják. Ezenkívül létrehozunk 
egy önkormányzati báziskony-
hát, amelyet a közbeszerzés 

nyomán győztes cég alakít ki 
egy arra kijelölt önkormányzati 
intézményben. A környék isko-
lái és óvodái mellett a szociális 
ágazatot is erről a konyháról 
fogják ellátni. Mindez egy 250 

millió forintos fejlesztést jelent, 
és mintegy 3500 főnek nyújt 
színvonalas ellátást. A döntés-
előkészítés során a pénzügyi 
ellenőrzési bizottság mellett a 
szülők képviselői is elmondhat-
ták a véleményüket, amit figye-
lembe is vettünk.

A valóban alapos előkészítést 
jól mutatja, hogy amíg korábban 
valamennyi eljárás tekintetében 
komoly bírságokat szabott ki a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, 
ezúttal valamennyi kifogást el-
utasította, így azok a pályázatok 
érvényesek és eredményesek let-
tek. 

– Bízom abban, hogy szep-
tember 1-jétől már a kerületi 
gyermekek és diákok is élvez-
hetik a munka gyümölcsét, és 
hogy az új szolgáltatók az elvá-
rásoknak megfelelő minőségű 

és mennyiségű közétkeztetést 
fognak biztosítani. Az önkor-
mányzat honlapján a lakosság 
részletes tájékoztatása érdeké-
ben természetesen minden érin-
tett intézményt és az őket ellátó 
szolgáltatót feltüntetjük – tette 
hozzá Peitler Péter.

Híváslista

Bár még két hónapja sincs, hogy a 
kerület központi helyein 10 és este 22 
óra között rendszeresen találkozha-
tunk a rend őreivel, ám a kezdemé-
nyezés már így is nagy sikert aratott. 
Vannak, akik egy kis beszélgetés ked-
véért keresik fel a rendőröket, mások 
bűntényt jelentenek be, sokan pedig 
a mobiltelefonjaikba is elmentették a 
rendőrségi pontok elérhetőségét.

sulinyitány

Már csak napok vannak hátra a 
szünidőből, a hétvégén a Sztehlo 
Gábor gimnáziumban már megtartják 
az iskola- és tanévnyitót. A szeptem-
beri kezdésre a kerületi önkormányzat 
egész nyáron készült, kisebb-nagyobb 
mértékben számos intézmény meg-
újult. A tanévkezdést pedig többféle 
támogatás segíti a rászoruló gyerekek 
szüleinek.

álomédesség

A madártej, a szatmári szilva, a 
pándi meggy után itt van a legújabb 
Zila-kreálmány, a kecskeméti barackos 
kölestorta, amely hivatalosan augusz-
tus 20-án lett Magyarország tortája. 
A pestszentlőrinci kis cukrászcsapat 
több hónapja készült az új ízvilágú 
sütemény megalkotására, amelyet a 
nemzeti ünnep után az egész ország 
megkóstolhat.

CsúCsCsapat

A pestszentimrei Sportkastélyban 
szeptember 2-án mutatkozik be a 
kerület alaposan átalakult kézilab-
dacsapata, az FTC-PLER. Zsiga 
Gyula vezetőedző szerint az együt-
tes még messze van a végső céltól, 
hogy a legjobbakkal is felvegye a 
versenyt, de már ebben a sze-
zonban is meglepetésekre készül 
játékosaival.

KóstoljunK együtt!

A megszokott helyszínen, azaz 
a Bókay Kertben; a megszokott 
időben, vagyis az ősz kezdetén, 
szeptember első felében; a megszo-
kott színvonalú fesztivált rendezi meg 
idén is a kerületi önkormányzat. A két 
napos, szeptember10-11-ei program-
sorozat központi eleme is változatlan, 
tehát a szervezők várják a főzőtudo-
mányukra büszke kerületieket.

2. oldal 5. oldal 12. oldal 15. oldal 16. oldal

Sikeres közbeszerzések a közétkeztetés javításáért

A tAnévkezdéSre 
megújul A menzA

épülHet a bázisKonyHa
az eurest Kft. építi meg, majd üzemelteti a Kondor 
béla sétányon az önkormányzati báziskonyhát. 
– országosan naponta 100 ezer ember étkezését 
oldjuk meg – mondta Kenyeres mihály üzemeltetési 
vezető. – de számunkra nem a mennyiség, hanem 
a minőség a legfontosabb, hiszen az étkezés az 
egészséges életmód egyik fontos pillére, a komplex 
nevelés része. a kerületben naponta mintegy 3000 
adag ételről gondoskodunk majd, s ebben kulcssze-
repet kap a hamarosan elkészülő konyha, amelyet 
a legmodernebb felszereléssel látunk el. Külön 
tárolókonyhát is kialakítunk, s mindezt éppen a mi-
nél színvonalasabb ellátás érdekében.



HazaHúzHat a 
szíve – A kerületben 
megjelenő másik nagy 
szolgáltató az Elamen. 
– Cégünk jogelődjét 
1948-ban alapították – 
beszélt büszkén Nagy 
Tibor gazdasági igazga-
tó. – Ezt követően több-
féle néven is működött 
a vállalat, s a rendszer-
váltást követően vette 
fel az Elamen nevet. Az 
egész országban jelen 
vagyunk, Szombathely-
től Nyíregyházáig sok 
településen biztosítjuk a 
közétkeztetést. Össze-
sen 150 intézményben 
napi 50 ezer adag ételt 
készítünk.
Kerületünkbe a so-
roksári központból és 
Ferencvárosból szállítják 
majd az ételt, összesen 
csaknem 30 intézmény-
be 4000 adagot.
– A minőséget rendkívül 
fontosnak tartjuk. A tel-
jesen felújított soroksári 
központunk konyhájá-
nak vezetője éppen a 
XVIII. kerületben él, így 
aztán számára különö-
sen fontos lesz, hogy 
elégedettek legyenek a 
fogyasztóink. A cégünk-
nél a változatosság mel-
lett arra is törekszünk, 
hogy levesporok helyett 
friss alapanya gok ból 
készüljön az étel.
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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 

A közétkeztetés legszigorúbb bírái a gyermekek

Készülődés
a kártyapartira
az ősszel bevezetendő 
városgazda Kártya nem 
szerencsejáték lesz. 
ezen garantáltan min-
denki csak nyerhet. a la-
kosság azért, mert ked-
vezményesen vásárolhat, 
juthat szolgáltatásokhoz, 
míg a vállalkozóknak a 
forgalma növekedhet. 
egyre több cég ismeri 
fel az ebben rejlő lehe-
tőséget, és csatlakozik a 
kedvezményeket kínálók 
listájához. 

Alanyi jogon jut hozzá ha-
marosan minden XVIII. 
kerületi háztartás a Város-
gazda Kártyához, amelyet az 
önkormányzat bocsát ki az 
ősszel. 

A kerület képviseletében 
Gera Éva, Székely Péter és 
Zsila Mónika tartja a kapcso-
latot a leendő partnerekkel. 
Mindhárman egyértelmű si-
kerről számoltak be. A cél az, 
hogy a Városgazda Kártya a 
legszélesebb kínálatot nyújtsa 
a kerületben élőknek, ezért 
minden olyan vállalkozást 
megkeresnek, amely a lakos-
ság számára szolgáltat vagy 
értékesít termékeket.

Nem lehet elfogadó part-
ner a túlnyomórészt szeszes 
italt forgalmazó vendéglá-
tó-ipari egység, továbbá a 
szerencsejáték-szervezéssel 
foglalkozó kereskedelmi, 
szolgáltató egység. 

Meglepő módon a meg-
keresett cégek nem csupán a 
lehetséges forgalomnöveke-
dés miatt csatlakoznak: akad, 
akit lokálpatrióta érzések is 
vezérelnek. A Városgazda 
Kártyához folyamatosan le-
het csatlakozni, és az önkor-
mányzat munkatársai min-
den érdeklődőt felkeresnek.

Bővebben a 3. oldalon



Városkép n 2011. augusztus 25. XX. évfolyam 13. szám n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

2 Közélet A legkülönbözőbb problémákkal keresi a lakosság a posztoló rendőröket
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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

kerékgyártó györgy

− Jó napot kívánok! Elné-
zést, de hadd kérdezzem 
meg: önök rendőrök? – ér-
deklődik a két hölgy közül 
az egyik, akik mosolyogva 
lépnek oda a Kondor Béla 
sétányon felállított rendőr-
ségi ponton posztoló két fi-
atal rendőrhöz. A hölgyeket 
talán az autó zavarta meg, 
mert az – ellentétben a jól 
ismert egyenruhával – nem 
a megszokott fehér és kék 
színű, hanem zöld. A két 
rendőr mindenesetre nem 
jön zavarba, megnyugtatják 
a hölgyeket, és szívesen vá-
laszolnak a további kérdé-
sekre is.

Tanácsok, 
bűnügyek
− Az állampolgárok a legkü-
lönbözőbb kérdésekkel fordul-
nak a rendőrökhöz, az egészen 
általánosaktól (amelyek nem is 
mindig rendőrségi kérdések) a 
konkrét bűnügyekig, illetve a 
saját rendőrségi vonatkozású 
problémáikkal – magyaráz-
za Balázs Zoltán százados, a 
XVIII. Kerületi Rendőrkapi-
tányság közrendvédelmi osztá-
lyának vezetője.

A pontokat a fővárosban 
elsőként még a nyár elején ala-
kította ki a rendőrség. Mint azt 
Balázs Zoltán a Városképnek 
korábban elmondta, a kerüle-
tiek lakossági fórumokon je-
lezték, hogy több posztos rend-

őrt szeretnének az utcákra. A 
klasszikus posztos szolgálat 
visszaállítására nem volt lehe-
tőség, de a rendőrségi pontok 
rendszere lehetőséget kínált 
a közbiztonság javítására és 
a biztonságérzet erősítésére. 
A kezdeményezést az önkor-
mányzat 150 millió forinttal 
támogatta.

TízTől Tízig
Hét rendőrségi ponton kezdték 
meg a szolgálatot a rendőrök 
július 1-jén. A rendszer lénye-
ge, hogy a kijelölt pontokon 
10 és 22 óra között minden 
órában tíz percet tartózkodik 
a járőr, akiket ilyenkor bárki 
személyesen megkereshet, a 

többi időben pedig az informá-
ciós táblán megadott mobilszá-
mon érhetik el őket.

személyesen 
és Telefonon
− A pontokat naponta átlago-
san négy-öt ügyben keresik, 
nagyjából fele-fele arányban 
személyesen, illetve telefonon 
– tájékoztatott Balázs Zoltán. – 
A lakosság visszajelzése jónak 
mondható, elmondják, hogy 
régóta vártak valami hason-
lót, örülnek neki, hogy van-
nak biztos időpontok, amikor 
rendőrökkel találkozhatnak és 
megoszthatják velük a gondja-
ikat. De volt már olyan is, hogy 
csak szimplán beszélgetni sze-
retett volna valaki, ezért ment 
oda.

Az osztályvezető elmon-
dása alapján nincs különbség 
a kerület különböző pontjain 
felállított pontokon szerzett ta-
pasztalatok között, a lakosság 
mindenütt hasonló gondokkal 
keresi fel a járőröket. 

Az új rendszer hatékonysá-
gának mérése még korai volna, 
hiszen nem egészen két hónap 
telt el. A lakossági visszajelzé-
sek azonban valóban jók. Elég 
csak a két hölgyre nézni, aki-
ket a Kondor Béla sétányon 
megnyugtatnak a posztoló 
rendőrök, és biztosítanak arról, 
hogy bármilyen ügyben nyu-
godtan fordulhatnak hozzájuk. 
Ők már tudják, hova fordulja-
nak, ha baj van.

Nagyobb 
biztonságban
A lakók örülnek: tudják, kihez fordulhatnak, ha baj van

�Örömmel fogadta a lakosság a július 1. óta 
működő rendőrségi pontokat. a kapitány-
ság tájékoztatása szerint naponta többen 

keresik fel mindegyik kontakthelyet, hogy a 
legkülönfélébb problémákat osszák meg a 
posztoló járőrökkel.
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a Havanna-lakótelepen rendszeresen keresik a lakók a rendőröket
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Kerületi rendőrségi PontoK 
Pestszentlőrinc: béke tér
Pestszentimre: Pik és alacskai úti lakótelep
Havanna: a kondor béla közösségi Ház előtt
lakótelep: a lakatos úti, a gloriett- és a szent 
lőrinc-lakótelep központjában

Végre segít a lámpa!

A MÁV két esztendeje helyezte el 
a lámpákat a kereszteződésben, 
ám azóta letakarva várták a nagy 
pillanatot. Időközben a kereszte-
ződésnél a szükséges le- és felka-
nyarodó sávokat is kialakították, 
s miután a MÁV eleget tett a köz-
lekedési hatóság további előírá-
sainak is, július végén munkába 
lehetett állítani a fénysorompót.

– A kerület rendszeresen 
konzultált a MÁV-val és a köz-
lekedési hatósággal, sürgettük az 

üzembe helyezést, de a kivitele-
zés befejezését a vasúttársaság-
nak kellett megvalósítania – tá-
jékoztatott Lévai István Zoltán 
alpolgármester.

Az átadást követően a MÁV 
nevében Mosóczi László általá-
nos és infrastruktúra vezérigaz-
gató-helyettes levélben köszönte 
meg a lakosság türelmét és meg-
értését a hatósági engedélyezési 
eljárás elhúzódása miatt.

Ê s. n. zs.

éveken át a kerület egyik balesetveszélyes pontja 
volt pestszentimrén az eke utcai a vasúti átjáró. 
Július végére minden előírásnak megfelelt az 
átjáró, s azóta működik a fénysorompó.

lévai istván zoltán a lakók véleményére is kíváncsi
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vállalkozó

– Vállalkozóként és fogyasztó-
ként is csak üdvözölni tudom a 
kezdeményezést. Ha kedvezmé-
nyesen lehet vásárolni, akkor 
biztosan többen fogják itt el-
költeni a pénzüket, amivel pe-
dig a vállalkozók is jól járnak. 
Más kérdés, hogy miként lehet 
megvalósítani? Hasonló elkép-
zelésről hallottam már, de abból 
végül nem lett semmi, pedig 
szükség lenne rá.

főiskolás 

– Egyedül nevelem a kisfiamat, 
így sajnos nagyon be kell osztani 
a pénzt, meg kell nézni, mennyit 
és mire költünk. Éppen ezért 
örülök neki, hogy van egy ilyen 
kezdeményezés a kerületben. 
Nem tudom, hogyan érinti ez 
a vállalkozókat, de gondolom, 
számukra is előnyös lesz, ha töb-
ben vásárolnak náluk, a 10–15 
százalékos kedvezmény pedig 
szerintem mindenkinek jól jön.

vállalkozó

– Nagyon örülök neki, végre 
történik valami pozitív a kerü-
letben. Szerintem a helyi gaz-
daságnak nagyon jót tesz, ha 
itt költjük el a pénzünket, nem 
pedig a város másik részén. Ez 
a program arról szól, hogy erre 
ösztönözze az embereket, remé-
lem, hogy sikeres lesz. Szerintem 
a vállalkozók is csak nyerhetnek 
ezen. 

háztartásbeli

– Nagyon jó ötletnek tartom, 
fontos, hogy a kerületünket, a 
szűkebb környezetünket próbál-
juk erősíteni, és az itt élőknek az 
érdekeit tartsuk szem előtt. Ha 
többen fognak a kerületben vá-
sárolni, az mindenkinek jó lesz, 
mind a fogyasztónak, mind a 
kereskedőnek. Ráadásul a pénz 
is itt marad, amit pedig fejlesz-
tésekre lehet költeni.

Mi a véleménye a Városgazda 
Kártya bevezetéséről?

NovokrescseNszkov Tamás Hamar LászLó GereNdás mariaNNa HorváTH iLoNa 

Megkérdeztük:

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� A kerületi vállalkozók 
sorra csatlakoznak a 
kezdeményezéshez, 

így folyamatosan nő azok-
nak a helyeknek a száma, 
ahol majd kedvezmény-
nyel vásárolhatnak vagy 
vehetnek igénybe szolgál-
tatást a kerületben élők 
az ősszel piacra kerülő 
Városgazda Kártyával.

KeréKgyártó györgy  

Alanyi jogon jut hozzá hamaro-
san minden XVIII. kerületi ház-
tartás a Városgazda Kártyához, 
amelyet az önkormányzat bocsát 
ki az ősszel. A kezdeményezés 
célja – mint arról a Városkép ko-
rábban beszámolt – az, hogy az itt 
élők kedvezményekhez jussanak, 
a helyi vállalkozások pedig hely-
ben tudják tartani a vásárlóerőt. 
A kártyával tehát mindenki jól 
jár, ráadásul az egész sem a cégek-
nek, sem a lakosságnak nem kerül 

pénzbe, a költségeket az önkor-
mányzat állja.

Ez nEm lEsz 
szErEncsEjátéK
A kerület képviseletében Gera 
Éva, Székely Péter és Zsila Móni-
ka tartja a kapcsolatot a leendő 
partnerekkel. Mindhárman egy-
értelmű sikerről számoltak be.

− Az általam felkeresett cé-
gek fele azonnal igent mondott, 
a többiek pedig elsősorban a ked-

vezmények átgondolására kértek 
türelmi időt. Tehát nyugodtan 
mondhatom, hogy sikert aratott 
a kezdeményezés. Csak azok nem 
tudtak csatlakozni a rendszerhez, 
akik eleve alacsony árréssel dol-
goznak, így abból már nem tud-
nak kedvezményt adni – magya-
rázta Gera Éva.

Ezt erősítette meg Székely Pé-
ter is:

− Egyetlen cégvezetővel talál-
koztam, aki kategorikus elutasí-
tott, a többiek örömmel vették, 

hogy megkerestük őket. Székely 
Péter úgy tájékoztatott, a cél az, 
hogy a Városgazda Kártya a leg-
szélesebb kínálatot nyújtsa a ke-
rületben élőknek, ezért minden 
olyan vállalkozást megkeresnek, 
amely a lakosság számára szolgál-
tat vagy értékesít termékeket.

Nem lehet elfogadó partner a 
túlnyomórészt szeszes italt forgal-
mazó vendéglátó-ipari egység, to-
vábbá a szerencsejáték-szerve-
zéssel foglalkozó kereskedelmi, 
szolgáltató egység. 

Meglepő módon a megkeresett 
cégek nem csupán a lehetséges 
forgalomnövekedés miatt csatla-
koznak: akad, akit lokálpatrióta 
érzések is vezérelnek.

Egymást sEgítjüK
− Fontosnak tartjuk, hogy a vá-
sárlóerő a kerületben marad-
jon – mondta Sértz Szebasztián, 
aki optikai szalont működtet 
Pestszentlőrincen, és aki az amúgy 
is akciós termékeken és szolgálta-
tásokon kívül mindenre 10 száza-
lék kedvezményt ad a Városgazda 
Kártya felmutatása ellenében. – A 
kezdeményezés azért rokonszen-
ves, mert ezzel egy kicsit egymást 

is segítjük. Hasonlóképpen véle-
kedik a kezdeményezésről Újvári 
Miklósné, az Euro Quattro bró-
kercég munkatársa.

− Ebben a kerületben szület-
tem, itt is élek. Fontosnak tartom, 
hogy tegyek a lakóhelyemért, és 
most ezt vállalkozóként megte-
hetem. A Városgazda Kártya hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a vállal-
kozók is jobban ismerjék egymás 
termékeit, szolgáltatásait, tehát 
élénkítőleg hathat a helyi üzleti 
életre. Ugyanakkor előnyhöz jut-
tatja a fogyasztót, és segít abban, 
hogy a vásárlóerő helyben marad-
jon. Remek kezdeményezésnek 
tartom – mondta.

A kártyával jól 
járunk
A vállalkozók örömmel fogadják a kezdeményezést

LeHeT méG 
csaTLakozNi!
A kártyaprogramhoz 
csatlakozni kívánó ke-
rületi vállalkozások hét-
főtől péntekig, hivatali 
munkaidőben az alábbi 
számokon kereshetik a 
kollégákat kérdéseikkel.
gera éva 
(Pestszentimre):
06-30-431-9337
székely Péter 
(Pestszentlőrinc):
06-30-481-1019, 06-1-
296-1376
zsila mónika (Vagyon18 
zrt.): 06-1-297-3836

HoGyaN HaszNáLjuk? 
az ősszel piacra kerülő városgazda kártyát egy időben és közvetlenül 
kapja kézhez valamennyi kerületi háztartás. az egyedi sorszámmal ellátott 
kártyákat az erre a célra létrehozott honlapon lehet majd regisztrációval 
élesíteni. a regisztráció során egy kártyához több név rendelhető, így azt 
az egész család használhatja. a regisztrációban az önkormányzat két 
ügyfélszolgálati irodája is segítségére van azoknak, akiknek nincs internetes 
hozzáférésük. itt nemcsak a regisztrációban segítenek, hanem további 
információkkal is szolgálnak. az ügyfélszolgálati irodák címe: Pestszentlőrinc, 
Üllői út 400., Pestszentimre, ady endre u. 100.
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A verseny nem áll 
meg soha
Enni kell, s szerencsére azokon az évszázadokon már túl 
vagyunk, amikor mindegy volt mit, csak legyen valami 
a gyomorban. A XXI. században már elvárható lenne a 
korszerű táplálkozás, amelyre azonban a kerületi ellá-
tásban sokáig remény sem volt.

A korábbi önkormányzatnak éveken keresztül meg-
oldhatatlan feladat volt a közétkeztetés megnyugtató 
biztosítása. Lényegében két szolgáltató versengett egy-
mással a közbeszerzési pályázatokon, s a vesztes minden 
esetben megóvta az eredményt, amelyet a Közbeszerzési 
Döntőbizottság részben jogosnak talált, s kezdődhetett 
minden elölről. A szabálytalan eljárások miatt sorra 
büntették a kerületet, miközben a szolgáltatás fikarcnyit 
sem javult. 

A tavaly ősszel hivatalba lépő új önkormányzat sza-
kított elődje tehetetlenségével, s átvágta a gordiuszi cso-
mót. No persze ezt könnyebb kimondani, mint véghez-
vinni, a huszárvágás mikéntje nem is a gyorsaságban 
rejlett, hanem a megoldásban. A gondos előkészítésben 
és a torta felszeletelésében.

Ha ugyanis az egész kerület ellátását egyetlen sze-
replő látja el, lényegében le is szűkítjük a versenyt. Ha 
viszont több kisebb feladatra bontjuk a közétkeztetést, 
akkor sokkal több cég előtt nyílik meg a lehetőség, s a 
győztesek kihirdetését követően is versenyben maradnak 
a szolgáltatók. 

Hogy sok-e erre 8-10 hónap, azon el lehet vitatkozni. 
Akik mindennap saját vagy gyermekeik bőrén érezték 
a helyzet rendezetlenségét, azoknak minden bizonnyal 
sok. Ám ha az évekig tartó bukásokra gondolunk, ak-
kor éppen ellenkezőleg. Úgy tűnik, legalább ennyi időre 
szükség van a gondos előkészítéshez, hogy végül a Köz-
beszerzési Döntőbizottság is zöld utat adjon. A tanév-
kezdéssel pedig indulhat az igazi verseny.

Ê Sütő-Nagy Zsolt

jegyzet

Elkél a jó tanács 
a társasházak 
lakóinak
Bár még két hónapja sincs, hogy elindult a társashá-
zakban élőket segítő ingyenes szakmai tanácsadás az 
önkormányzat ügyfélszolgálatán, máris kedvezőek a 
visszajelzések.

Az önkormányzat a társasházban élő kerületieket július 1-je óta in-
gyenes tanácsadással segíti.

– Előzetes bejelentkezést követően kéthetente hétfőn kaphatnak ingye-
nesen tanácsokat az érdeklődők – tájékoztat dr. Hunyadkürti Szilvia, 
a közigazgatási és hatósági iroda vezetője. – Ahhoz képest, hogy álta-
lában a nyár közepén minden területen csökken az ügyfélforgalom, a 
tanácsadás iránt komoly érdeklődés van.
A társasházban élők gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor 
alapvető jogi ismeretekre van szükségük. A társasház működését, a 
pályázati lehetőségeket, a gazdálkodást és sok egyéb kérdést külön 
jogi háttér szabályozza, aminek ismerete manapság nagyon hasznos.
A kerület lakásállományának jelentős része működik társasházként, 
ezért tartja fontosnak az önkormányzat, hogy információkkal segítse 
az azokban élőket.
– Többnyire lényeges és fontos ügyekkel keresik meg a tanácsadást 
végző ügyvédet, aki gyakorlatias megoldásokat vázol az érdeklő-
dőknek. Jó tudni, hogyan lehet a társasház működési szabályzatát 
módosítani, milyen jogaik vannak a tulajdonosoknak, a lakóknak és 
milyenek a közös képviselőnek. Hogyan lehet közgyűlést összehívni, 
miként lehet leváltani a közös képviselőt. Vannak kifejezetten egyedi 
problémák, de akadnak visszatérő, jellegzetes gondok is – tette hozzá 
Hunyadkürti Szilvia.
A tanácsadáson bármelyik kerületi lakos térítésmentesen vehet részt. 
Az előadás-sorozatot a vagyonkezelő szervezet egyik cége, a TH18 
szervezi. Az érdeklődést látva az önkormányzat hosszú távú megálla-
podást köthet a céggel. 

Ê Sütő
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4 Közélet Koszorúzással és utcabállal emlékeztek az államalapításra

Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet

Utcabál helyi 
patriótákkal
Az Együtt Pestszentimréért Egyesület 
immár 5. alkalommal rendezett nagy 
sikerű Szent István-napi utcabált a Hő-
sök terén augusztus 19-én.

Dunavölgyiné Lipokatich Margit, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület (EPE) elnöke, az 
egykori pestszentimrei utcabálok újraálmodója 
öt évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal 
szervezett utcabált, melynek célja a közösségek 
kialakulásának elősegítése volt. 

– A fellépőket idén is igyekeztünk a 
Pestszentimrén vagy a kerületben élő művészek 
közül meghívni, ahogy a vállalkozók is helyiek 
voltak, akik az ételt-italt, az édességet árusítot-
ták – mondta  Dunavölgyiné Lipokatich Mar-
git.

Immár hagyományosan minden évben 
augusz tus 19-én rendezi meg a civil szervezet az 
utcabált, melyen ezúttal is minden korosztály 
talált kedvére való szórakozást.  Egész délután 
szólt a zene, míg a színpadon váltották egymást 
az előadók. 

A programban szerepelt Kiss András és 
Bojtos Luca, akik musicalrészleteket adtak elő. 
Fergeteges koncertet tartott a Kék Bab zenekar, 
s a résztvevők táncos bemutatóval fűszerezve 
ízelítőt kaptak az ír zenéből is. Az utcabálon a 
Chameleon zenekar szolgáltatta a talpalávalót.  
A szórakozni vágyókat büfé, sörsátor, borpati-
ka, a gyerekeket pedig arcfestés várta. Este 10 
órakor látványos tűzijátékban gyönyörködhet-
tek a résztvevők. 

Ê F. E.

A kerület 
Loncija elment
Munkáját, amelyet hivatásnak tekintett, 
mindig nagy szeretettel, odaadással, 
a legjobb tudása szerint, egészségét 
sem kímélve végezte. Szívügye volt a 
hátrányos helyzetű és nehéz szociális 
körülmények között élő emberek segí-
tése. 

Alapító tagja volt a XVIII. kerületi Családsegítő 
Központnak. 1993. január 1-jétől bízták meg az 
intézmény vezetésével. A vezetői időszakában 
és az ő irányításával jött létre a kerületi gyer-
mekjóléti szolgálat, a családok átmeneti otthona 
és a gyermekek átmeneti otthona. A rászoruló 
családok gyermekeinek több éven keresztül in-
gyenes nyári táborozást szervezett.

Nagy szerepe és sok-sok munkája volt a ke-
rületi szociális konyha létrehozásában. Fontos 
volt számára, hogy a sokat nélkülöző emberek 
ingyen jussanak meleg ételhez egy otthonosan 
berendezett ebédlőben, így enyhítve napi meg-
élhetési gondjaikat. 

Karácsonykor, szilveszterkor és újévkor saját 
maga is bement, hogy friss ünnepi ételt főzzenek 
és oszthassanak kolléganőivel a rászorulóknak, 
ezzel is szebbé, ünnepélyesebbé téve számukra 
az ünnepeket.

2000. augusztus 19-én munkája elismerése-
ként a „Gondoskodás az emberért” kitüntetéssel 
jutalmazták.

Küzdelmes, tartalmas életet tudhatott magá-
énak. Haszontalanul nem teltek napjai. Fárad-
hatatlan volt családja körében és a munkában 
is. Kitartó a szeretetben. Nagylelkű. Nagyvo-
nalú. Szókimondó. Szigorú. Igaz. Megbocsátó. 
Segítőkész. Utálta a bűnt, de a bűnöst sosem. 
Szívébe mindenki belefért. Bárhol, bármikor 
kiállt és megvédelmezte az elesetteket. Önzet-
lenül adott. 

Élete példája tiszteletet ébreszt, megállít. 
Nyomot hagyott a lelkünkben.

Takarékos
tetőszigetelés 
Nyolcmillió forint megtakarítást ered-
ményezett a kerületnek, hogy – külső 
vállalkozók helyett – a Vagyon18 Zrt. 
saját munkatársai végezték el az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Match 
áruház tetőszigetelését.

A Kondor Béla sétányon található önkormány-
zati épület – a Match áruház bérli – tetőszigete-
lése elöregedett. Minden évben kisebb-nagyobb 
területeken foltos szigetelésjavítást végeztek, 
de a létesítmény ennek ellenére beázott, s így 
az önkormányzat tulajdona károsodott. Esős 
időben az elektromos berendezésekre folyt 
a víz, a falak átáztak, az eladótérben az áru-
készletre csepegő víz zavarta a vásárlókat. 
Elkerülhetetlenné vált a tető teljes felújítása. 
A Vagyon18 Zrt. pályázatot írt ki külső vál-
lalkozóknak a munkálatok elvégzésére. A 
benyújtott árajánlatok igen magasak vol-
tak (12–16 millió forint), ezért a társaság el-
határozta, hogy olcsóbb megoldást választ, 
és saját karbantartóival végzi el a munkát.  
– A vállalkozók dolgozói sem végzik el job-
ban a feladatot, mint a mi munkatársaink 
– mondta Viczián András építőmérnök, mű-
szaki vezető. – Első lépésként pályázatot ír-
tunk ki a tetőszigetelés anyagbeszerzésére.   
Az lett a nyertes, aki a megadott műszaki pa-
raméterekkel rendelkező szigetelőanyag szállí-
tását a legolcsóbban és a legjobb fizetési felté-
telekkel vállalta. Ezzel a társaság több százezer 
forintot spórolt meg. (A tetőszigetelés anyag-
költsége 2 millió 270 ezer forint + áfa volt.)  
A Vagyon18 karbantartói rövid ráhango-
lódás után sikeresen végezték el a felada-
tot. Öt hét alatt készült el a tetőszigetelés, 
amely csaknem nyolcmillió forint megtaka-
rítást eredményezett az önkormányzatnak. 
Szinte ugyanez volt a „forgatókönyve” három 
önkormányzati intézmény csatornafelújításának 
is.

A tervezői költségvetés alapján a három érin-
tett intézmény csatornafelújításának költsége 
17,4 millió forint volt. Miután a Vagyon18 Zrt. 
a saját munkatársaival végezte el a munkálato-
kat, több mint 20 millió forintot takarított meg.  
– Annak ellenére, hogy a karbantartóknak ez 
ideig nem tartozott a feladatkörébe az ehhez 
hasonló munkavégzés, gyorsan át tudtak áll-
ni, nagy lelkesedéssel dolgoztak – tette hozzá 
Viczián András. – Ma már nem kell „szájbará-
gósan” elmondani senkinek, hogy mit kell csi-
nálni, félszavakból is értjük egymást.  

Ê Fülep Erzsébet

Egyre többen 
kerekeznek
Szemmel láthatóan mind többen fede-
zik fel a Ferihegy I. és Szemeretelep 
vasútállomás mellett elhelyezett ke-
rékpártárolókat. Így sokak juthatnak 
el könnyen, gyorsan és olcsón a lakó-
helyüktől a vasútig.

Nemzetközi tenden-
cia, hogy az elővá-
rosi közlekedésben 
egyre nagyobb sze-
repet kap a kerékpár. 
Sokan választják ezt 
az egyszerű, gyors 
és olcsó megoldást, 
hogy a lakóhelyük-
től a vasútig bicik-
liznek. Magyaror-
szágon is egyre több 
helyen találkozni ez-

zel a megoldással, és a XVIII. kerület lakosai is 
szívesen döntenek emellett – ha a kerékpárokat 
biztonságosan lehet tárolni a délutáni visszaté-
résig. Korábban erre a szemeretelepi vasútállo-
máson nem volt lehetőség, de Kőszegi János, a 
4. számú választókörzet képviselője megtalálta 
a megoldást.

− A nyár elején bukkantam rá egy iskola 
raktárában a kifogástalan állapotban lévő táro-
lókra, ezeket szereltettük fel Ferihegy I., illetve 
Szemeretelep állomáson. Az egész tehát pénzbe 
sem került, csak egy kevés munkaórát kellett 
rááldozni – mesélte a képviselő. 

Mindkét vasútállomáson tíz-tíz kerékpár 
tárolására van lehetőség. Kőszegi János még a 
nyár elején úgy fogalmazott, hogy ha az igények 
nőnek, meg lehet találni a módját annak, hogy 
újabb tárolókat szereljenek fel. Itt még nem tar-
tunk, de az már biztos, hogy a kezdeményezés 
sikeres.

− Egyre többen fedezik fel ezt a lehetőséget. 
A jó időnek köszönhetően sokan közlekednek 
szívesen kerékpárral, ami olcsó és praktikus 
megoldás lehet akkor, ha az embernek nem 
szükséges mindenképpen autóval a városba in-
dulnia – magyarázta. 

Ê K. Gy.

Kiégett egy 
lakás Lőrincen
A Fővárosi Polgári Védelmi Igazgató-
ság (FPVI) ügyeletese augusztus 20-
án hajnalban riasztotta Dobos Gábor 
őrnagyot, a XVIII. kerületi kirendeltség 
vezetőjét, hogy tűz ütött ki a Kinizsi 
utca 6. számú társasházában. 

A tűz a négyemeletes épület egyik földszinti 
lakásában keletkezett, de a forró füst a fölötte 
lévő lakásokban is kárt okozott. A nagy erőkkel 
kivonuló tűzoltók a ház lakói közül 10 embert 
mentettek ki mentőálarc segítségével, a többiek 
– mintegy 30-an – maguk hagyták el az épü-
letet. A kiégett lakás tulajdonosát füstmérgezés 
gyanújával kivizsgálásra kórházba szállították.

A tűz során a ház szerkezete is károsodott, 
a kiérkező statikus közölte, hogy az épület nem 
életveszélyes, a melegedőbuszon tartózkodó la-
kók visszamehettek a lakásaikba. A kirendeltség 
vezetője tájékoztatta Ughy Attila polgármestert, 
aki kérte, hogy a károsultakat teljes körűen lás-
sák el, amihez az önkormányzat minden támo-
gatást megad.

Kora délután a kiégett lakás tulajdonosát a 
polgári védelmi kirendeltségvezető hazaszállí-
totta a kórházból. Mivel a lakás lakhatatlanná 
vált, ezért a tulajdonost az önkormányzat a ke-
rületi krízisszállón helyezte el.

A ház kitörött ablakainak ideiglenes lezárá-
sáról az önkormányzat városüzemeltetője gon-
doskodott.

Felhívás
Ősszel a nagy sikerre való tekintettel ismét 
indul az „Ingyenes vállalkozói oktatássorozat”, 
amelynek kezdési időpontja október 18., kedd 
16 óra. A foglalkozásokat a BKIK-irodában (1185 
Budapest, Üllői út 592.) tartják.

Az ingyenes oktatási tematikát és kérdéseket 
bővebben a helyi kamara honlapján olvashat-
ják: www.bkik18.hu. Jelentkezés a következő 
elérhetőségeken. Telefon: 06-70-228-0282, 
06-30-7426635, 06-1-2902350. Drótposta: 
bokrosne.ari@bkik.hu. Jelentkezni szeptember 
1-től október 10-ig lehet. 

Egy nap az 
egyesületért
A XVIII. kerületi Közmunka Egyesület az idei „Egy 
nap az egyesületért” programját nyár végén, 
augusztus 27-én tartja. A helyszín a Gemenci 
Nemzeti Park. Érdeklődni a 06-30-952-7925-ös 
telefonszámon lehet.

Szakszervezetek 
reprezentativitása
2011. július 14-én tartották a XVIII. kerületben 
a területi-helyi szintű reprezentativitást megálla-
pító bizottság (RMB) ülését. Az RMB ülésén két 
szakszervezet (PSZ, BDDSZ) képviselői jelentek 
meg. A reprezentativitás megállapítása a hatályos 
jogszabályok alapján, zökkenőmentesen zajlott le, 
s alapjául az intézmények és a szakszervezetek 
által a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rend-
szerében (MKIR) közzétett adatok szolgáltak.

Az RMB döntése alapján a XVIII. kerületben az 
alábbi szakszervezetek minősülnek területi-helyi 
szinten reprezentatívnak:

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
(BDDSZ)

Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szak-
szervezete (MZTSZ)

Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók 
Szakszervezete (KKDSZ)

Szent István-napi ünnepség
István király szentté avatásának, a keresztény magyar állam megalapításának em-
léknapja tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a kerületi 
önkormányzat Pestszentimrén, a Patika téri országzászlónál. 

A Szent István-napi ünnepségen felcsendült a Himnusz, majd Császár Bíró Lilla Radnóti Miklós Nem 
tudhatom… című versét mondta el.  

A szavalatot követően Botlik József történész mondott ünnepi beszédet, aki rendhagyó történelem-
órán emlékezett meg I. (Szent) István királyról, történelmünk egyik legfontosabb személyiségéről: a 
magyar állam megalapítójáról és a magyar keresztény egyház megszervezőjéről.

Első királyunk, Szent István uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész 
Kárpát-medencére kiterjedő keresztény államot, és az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott 
törvényekkel kezdődik. 

A nemzetségekre tagolódó magyarságból és az ország más lakosaiból – erős központi hatalom irá-
nyítása alatt – nyugati műveltségű, független keresztény államot alapított. I. István királyt halála után 
néhány évtizeddel, 1083. augusztus 20-án szentté avatták, amit Szent  László király kezdeményezett.

A megemlékezést követően Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának nevében Ughy At-
tila polgármester, országgyűlési képviselő, Kucsák László alpolgármester, országgyűlési képviselő és 
Lévai István Zoltán alpolgármester koszorúzott. Ezután a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat, 
a kisebbségi önkormányzatok, a pártok, társadalmi szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés 
virágait, majd a Szózattal zárult az ünnepség.

Ê Fülep
 SZENt IStVáN KIrály
Géza fejedelem és Sarolt fia, pogány neve Vajk. 997-ben lett fejedelem, 1000. 
december 25-én vagy 1001. január 1-jén királlyá koronáztatta magát, és mint az 
ország első keresztény királya, jelentős állam- és egyházszervező tevékenységet 
fejtett ki. Gizella bajor hercegnővel kötött házasságából született fia, az 1031-ben 
elhunyt (Szent) Imre herceg. 1038-ban bekövetkezett halála után az általa alapított 
székesfehérvári bazilikában temették el. 


    

Ughy Attila polgármester, Lévai István Zoltán és Kucsák László alpolgármester 
együtt koszorúzott a megemlékezésen
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5KözéletNemcsak a diákok, a szülők, hanem a pedagógusok, a kerület vezetői is készülnek a tanévkezdésre

� A tanévkezdés 
mindig megterhelő 
a szülők számára, 

ezért fontos tudni, hogy 
a XVIII. kerületi önkor-
mányzat az őszi tanév-
kezdéshez kapcsolódóan 
milyen támogatást nyújt 
a nehéz szociális hely-
zetben lévő, iskoláskorú 
gyermekeket nevelő, 
kerületben élő családok-
nak.

Első lépésben nézzük meg a 
tankönyveket. A tankönyv-
piac rendjéről szóló 2001. évi 
XXXVII. törvény alapján a nap-
pali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő minden olyan tanuló 
részére ingyenesen kell biztosí-
tani tankönyveket, aki tartósan 
beteg, testi, érzékszervi, értel-
mi, beszédfogyatékos, autista. 
Több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, pszichés fejlődés za-
varai miatt nevelési, tanulási fo-
lyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott, három- vagy több 
gyermekes családban él, nagy-
korú és saját jogán iskoláztatási 
támogatásra jogosult, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül.

EgyszErI 
sEgítség
A tankönyvek mellett persze 
számos dologra szükség lehet 
még az iskolában. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény rendelkezése szerint 
minden rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő 

iskoláskorú tanuló augusztus-
ban egyszeri, 5800 forint kiegé-
szítő támogatásban részesül.

Tekintettel arra, hogy az isko-
lakezdéskor felmerülő költsége-
ket nem kizárólag a tankönyvek 
beszerzése jelenti, a kerületi ön-
kormányzat a támogatási rend-
szerhez illeszkedő módon azt a 

helyi igényeknek megfelelően 
egészíti ki.

HogyAn 
számoljunk?
Azt is érdemes tudni, hogy mi-
lyen további támogatáshoz jut-
hatunk. A kiskorú gyermekeket 

nevelő, krízishelyzetbe került 
családokat, valamint a szociá-
lisan rászoruló, nappali oktatás 
munkarendje szerinti oktatás-
ban részt vevő fiatal felnőtteket 
az önkormányzat rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás for-
májában nyújtott pénzbeli tá-
mogatással is segíti. A pénzbeli 

és természetbeni szociális ellá-
tásokról szóló önkormányzati 
rendelet alapján a támogatás-
ra azok a családok jogosultak, 
amelyekben az egy főre jutó csa-
ládi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 180 száza-
lékát, ami jelenleg 51 300 forint, 
illetve egyedülálló vagy egyedül 
élő személy esetében az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 százalékát, ami 
jelenleg 62 700 forint. 

Az iskoláztatási támogatás 
iránti kérelmeket a Polgármes-
teri Hivatal Humánszolgálta-
tási Irodáján lehet benyújtani 
az önkormányzati rendeletben 
meghatározott formanyomtat-
vány kitöltésével és a csatolandó 
dokumentumokkal.

A gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézmények-
ben az étkeztetésért térítési díjat 
kell fizetni. 

normAtíV 
kEdVEzményEk
a) Térítésmentes az ellátás a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő böl-
csődés, óvodás, 1–8. évfolya-
mon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő, valamint 
a fogyatékos gyermekek számá-
ra nappali ellátást nyújtó, a szo-
ciá lis törvény hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett – a 
fenti felsorolásban meghatáro-
zott életkorú – gyermek számá-
ra; 

b) az a) pont alá nem tarto-
zó, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyer-
mek és tanuló után az intézmé-
nyi térítési díj 50 százaléka; 

c) három- vagy több gyerme-

kes családoknál gyermekenként 
az intézményi térítési díj 50 szá-
zaléka;

 d) tartósan beteg vagy fo-
gyatékos gyermek, tanuló után 
– aki nem tartozik az „a)” pont-
ban meghatározott kategóriába 
– az intézményi térítési díj 50 
százaléka  fizetendő. 

A polgármester a norma-
tív kedvezményekkel együtt 
megállapított étkezési személyi 
térítési díj összegét méltányos-
ságból csökkentheti a kerület-
ben bejelentett lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermekek tekinte-
tében, amennyiben a gyermeket 
gondozó családban az egy főre 
jutó havi jövedelem 

–  az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét nem 
haladja meg (jelenleg 28 500 
forint), ebben az esetben a fize-
tendő térítési díj a megállapított 
térítési díj 50 százaléka; 

– az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegét meg-
haladja, de 150 százalékát nem 
éri el (jelenleg 42 750 forint), 
ebben az esetben a fizetendő té-
rítési díj a megállapított térítési 
díj 70 százaléka.

Hová forduljunk!
A méltányossági ké
relmeket a Polgármes
teri Hivatal Humán
szolgáltatási Irodáján 
lehet benyújtani a 
térítési díjak megálla
pításáról szóló önkor
mányzati rendeletben 
meghatározott forma
nyomtatvány kitölté
sével és a csatolandó 
dokumentumokkal.



A jövő héten 
becsöngetnek!
Önkormányzati támogatás az iskolakezdéshez
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A tanévkezdés sokba kerül a szülőknek, jó tudni, mire számíthatnak

− Kisebb-nagyobb felújításra 
mindig szükség van, de idén 
nyárra különösen sok feladat 
jutott. A korábbi gyakorlattól 
eltérően úgy igyekeztünk min-
den munkálatot elvégezni, hogy 
jövőre ne kelljen megismételni, 
hanem más problémákat tud-
junk majd megoldani – szögez-
te le Tóth Tibor József divízió-
vezető.

A legnagyobb gond ugyanis 
az, hogy korábban sokszor tűz-
oltás jelleggel történtek a felújí-
tások, s ezek színvonala változó 
volt.

– Egy rendkívül lepukkant 
intézményhálózatot örököl-
tünk, amelyben az előző évek-
ben a legsürgetőbb munkákat 
rendre külsős cégekkel végez-
tették – tette hozzá a divízió-
vezető. – Ez alapvetően drágán 
történt, ráadásul kevés ered-
ménnyel, így gyakran ugyanazt 
a munkát egy év múlva ismét el 
kellett végezni. Most arra töre-
kedtünk, hogy magunk végez-
zük el a felújítások többségét, 

és úgy, hogy az eredmény több 
évig megfelelő legyen. A szo-
kásos karbantartási munkákon 
felül a leggyakoribb feladat idén 
a tisztasági festés volt, amelyet 
összesen 18 intézményben kel-
lett végrehajtani, illetve a vilá-
gítás cseréje 14 intézményben. 

Számos helyen gépészeti 
felújítások történtek, továbbá 
lakatosmunkák folytak, öt in-
tézményben pedig a kerítés ja-
vítása vált szükségessé. 

– Különleges munkákat 
kellett viszont elvégeznünk a 
Kastélydombi iskolában, a Drá-
va óvodában és a Vörösmarty 
iskolában. A Kastélydombon 
például előlépcsőt és új térbur-
kolatot építettünk ki. Ilyesmire 
viszonylag ritkán van példa. 
Komoly tetőszigetelési munkák 
zajlottak összesen 3000 négy-
zetméteren, és ennek egy részét 
a Bambi bölcsődében végeztük 
el – tájékoztatott a divízióveze-
tő.

Lépcsőfelújítást hajtott végre 
a Vagyon18 a Vajk-sziget Álta-

lános Iskolában és a Naprafor-
gó óvodában. A Vajk-sziget is-
kola tornaterme az eddigi PVC 
helyett hidegburkolatot kapott, 
a Kapocs iskolában pedig tan-
teremmé alakítottak egy öltö-
zőt. Két óvodában volt szükség 
udvari játékok kialakítására, s 
ugyancsak két intézményben 
akadálymentesítésre.

A munkák nagy része elké-
szült a nyár végére, de még ősz-
re is maradtak feladatok. 

− A tanévet a diákok bizton-
ságban kezdhetik meg. A még 
hátralévő feladatok elvégzése 
nem zavarja az iskolai munkát 
– nyugtatott meg a divízióve-
zető.

Megújult 
A kondItereM
A sportlétesítmények 
nem tartoznak szoros 
értelemben az ok
tatási intézmények 
közé, de mivel ezeket 
is rendszeresen hasz
nálják kerületi diákok, 
fontos, hogy több 
közülük ugyancsak 
megújult.
− A kézilabdások 
gyakran használják 
edzésre a lőrinci 
Sportcsarnokot, a 
Sportkastélyban 
pedig a mérkőzé sei
ket tartják. Mindkét 
épületben végeztünk 
általános felújítást, 
lőrincen pedig a 
konditermet is meg
újítottuk. Augusztus 
22. óta tart a Malév
uszoda nagyjából 
háromhetes felújítása 
– árulta el tóth tibor 
józsef.



Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György és Fülep Erzsébet

Toldozás-foldozás
helyett szakszerűen

közleMény
a nagycsaládosok által a 2012. évre szeptember 30ig igényelhető gázár
kedvezményről
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pót-
lékban – kedvezményes áron vehetik igénybe a földgázt 2012-re, amennyiben erre 
irányuló kérelmüket szeptember 30-ig eljuttatják a magyar államkincstár bejelentett 
lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes megyei igazgatóságához. 
A kedvezmény az igénylőlap kitöltésével és a csatolt utolsó havi gázszámla máso-
latával igényelhető. társasházban élőknek nem kell számlát mellékelniük. A hiány-
pótlás elkerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartásban élők közül 
annak kell benyújtania, akinek a nevére a számla szól. Az igénylőlapot a kincstár 
postai úton megküldte az érintett családoknak, valamint letölthető az a kincstár 
honlapjáról (www.allamkincstar.gov.hu), továbbá beszerezhető a megyei igaz-
gatóságoktól és a házszolgáltatóktól is. A kedvezménnyel összefüggő kérdések 
megválaszolására a magyar államkincstár ügyfélszolgálatai, továbbá a call center 
(06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005, 06-20-881-9535) munkatársai 
állnak rendelkezésre. 

magyar államkincstár

Megújultan várja a kerületi oktatási és sportintézmé
nyek legtöbbje a tanév kezdetét. A vagyon18  műszaki 
divíziójának munkatársai 82 feladatot kaptak a nyárra, 
s a munkák 90 százaléka kész. A diákok és az óvodák, 
bölcsődék növendékei zavartalanul kezdhetik az okta
tási évet.

A Magyar Evangélikus Egyház 
országos tanévnyitó ünnepé-
lyét és a Sztehlo Gábor Evangé-
likus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium megnyitóját 
augusztus 28-án 17 órakor ren-
dezi a kerületi Kossuth téren. 
Az ünnepség tanévnyitó isten-

tisztelettel kezdődik, amelyet 
Gáncs Péter püspök, a Magyar 
Evangélikus Egyház elnöke, 
Győri Gábor esperes, az igazga-
tótanács elnöke és Deák László 
iskolalelkész tart. Ezt követő-
en Ughy Attila polgármester, 
Gáncs Péter és Kákay István 

országos irodaigazgató nyitja 
meg az iskolát, ahol Cselovszki 
Jenő igazgató köszönti a részt-
vevőket. A program műsorral 
zárul, amelyen fellép Helyei 
László színművész, a Canterino 
Vegyes Kar és az aszódi evan-
gélikus gimnázium énekkara. 

PályázAtI felHíváS
A helyi környezetvédelmi program célkitűzéseinek megfelelően önkor
mányzatunk az fkf zrt. támogatásával házi komposztálási programot 
indít.
A résztvevőknek az önkormányzat ingyenesen biztosít egy darab Flair 340 típu-
sú műanyag komposztálóládát. A pályázatra a kerület lakosai jelentkezhetnek, 
akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket öt évig rendeltetésszerűen használják, s 
komposztálási naplót vezetnek, amelyet a környezetvédelmi csoport munkatársai 
ellenőriznek.
A pályázókkal az önkormányzat használatbavételi megállapodást köt.
Pályázni az ügyfélszolgálati irodákon (1184 Budapest, Üllői út 400., 1188 Ady End-
re u. 100.), valamint ügyfélfogadási időben a környezetvédelmi csoport munkatár-
sainál beszerezhető pályázati adatlap benyújtásával lehet 2011. augusztus 1-jétől 
szeptember 9-ig.
A pályázati adatlapokat postai úton az 1184 Budapest, Üllői út 400. Vagyongaz-
dálkodási és műszaki Iroda környezetvédelmi munkacsoport címre várjuk, vagy 
leadhatók az az ügyfélszolgálati irodákon is.

Tanévnyitó a Kossuth téren

A legjelentősebb felújítás, a Bambi Bölcsőde 
átalakítása jövőre fejeződik be
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Az oldalt összeállította: Kovács Viktor

� A Budapestért 
díjas és Pro Urbe 
díjas Tébláb 

Táncegyüttes – amely 
12 éve művészeti isko-
la keretében működik 
– több mint 20 évvel 
ezelőtt alakult meg a 
Bókay Árpád Általános 
Iskolában. A művészeti 
iskola nagy utat járt 
be. Európai fellépé-
sek, tévészereplések 
mutatják a sikereit. Az 
egyesület legnagyobb 
érdeme azonban a 
közösségformálás.

A táncegyüttes alapítványa ál-
tal működtetett egyesület Vörös 
Árpád matematika–fizika sza-
kos tanár, néptáncpedagógus 
nevéhez köthető, aki 1990-ben 
a Bókay iskolában kezdett el ta-
nítani, és itt alapította meg az 
első néptánccsoportot, amely-
ben kezdetben mindössze 20-22 
gyerek táncolt. 

– Sokat gondolkodtam, hogy 
mi legyen a nevünk. Egyszer rá-
néztem a teremben „tébláboló” 
kisgyerekekre, és akkor döntöt-
tem úgy, hogy Tébláb leszünk – 
mesélte az alapító.

Az egyesület rövid időn belül 
népszerű lett, a 20 fős létszám 
hamarosan 70-re duzzadt, majd 
elkezdtek jönni más iskolák-
ból is a táncot tanulni akarók. 
Ugyanakkor a Tébláb elsődleges 
célja nem a tehetséges gyerekek 
felkutatása, hanem a közösség-
formálás – bárki jöhet ide tán-
colni, aki kedvet érez hozzá.  

NEm csAk TÁNc
Jelenleg csaknem 400 gyermek 
tanul táncot az intézményben, 
amelynek közösségformáló ere-
je felbecsülhetetlen. Tavasszal 
Walesből érkezett ide tizennégy 
tanuló, akik magyar társaikkal 

utaztak Erdélybe, hogy meg-
ismerkedjenek az ottani nagy 
múltú népi kultúrával. A Tébláb 
idén ünnepelte fennállásának 
20. évfordulóját, ennek kereté-
ben pedig a határon túlról ér-
keztek ide táncegyüttesek.

– Szeretnénk csatlakozni 
ahhoz a programhoz, amelyet 

a kormány is hangoztat, azaz 
tovább szeretnénk építeni a kap-
csolatainkat a határon túl élő 
magyarokkal. Remélem, hogy 
jövő tavasszal a Bókay Kertben, 
a XX. Tébláb Fesztiválon lesz 
alkalmunk erre. Kiváló kollégá-
im mindent meg fognak tenni 
azért, hogy mindenki jól érezze 

magát – mesélte Vörös Árpád.

VIlÁgjÁrÁs
Az egyesület tanulói Európa szá-
mos országában felléptek már. A 
legfontosabb irány azonban a 
határon túli magyarokkal való 
kapcsolat. A jó hangulatú csapat 
sikerét mutatja, hogy nemcsak a 

gyerekek, de a szülők is remekül 
érzik itt magukat. 

 – Az elsők között kezdtem 
el táncolni Vörös Árpád veze-
tésével a Téblábban, és csaknem 
15 évig aktív tagja is voltam az 
együttesnek. Ez a múlt a mai 
napig meghatározó a minden-
napjaimban. Gyerektáncosként 

Árpival majdnem egész Euró-
pát bejártuk, fantasztikus volt a 
tanítványának lenni. Igazi pél-
daképem, barátom és nem utol-
sósorban tanárom a mai napig – 
mondta Váradi Levente egykori 
tanítvány.

Hasonlóan emlékezett vissza 
Nemcsics Bernadett is a Tébláb-
ban eltöltött éveire: 

– Viszonylag későn, 8. osz-
tályos koromban kezdtem tán-
colni a Téblábban. Egy kedves 
és aktív csapatba csöppentem, 
amelybe könnyen sikerült beil-
leszkednem. Fél év „téblábolás” 
után Csehországba utazhattam 
az együttessel. A táncnak kö-
szönhetően sok jó embert is-
mertem meg, mély barátságok 
szövődtek. Természetesen a sok 
fárasztó táncpróbán túl a közös 
szórakozás és bulik sem marad-
hattak el.

Nem csak 
kicsikNek…
a művészeti iskolába 
szeptember elején 
lehet jelentkezni, a 
Tébláb alapítvány 
Bókay kertben 
található irodájában. 
a Tébláb idén is indít 
óvodás és felnőtt 
csoportot. a nyári 
fellépések, táborok 
után természetesen 
a szeptemberi 
fellépések sem 
maradhatnak el. a 
csapat részt vesz a 
szeptemberi kóstoló 
programján, sőt egy 
Görögországból 
érkező táncegyüttest 
is vendégül látnak. 
Október 9-én pedig 
a i. Pestszentlőrinci 
Vasárnapi Vásári 
Vigadalmon mutatják 
be tehetségüket a 
táncosok. 
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Iskola a határon
a Tanulási esély Felnőtteknek alapít-
ványt a felnőttek gimnáziuma kere-
tében hozták létre csaknem tíz évvel 
ezelőtt. egyetlen célja a felnőttek ok-
tatásának és elhelyezkedésének tá-
mogatása, ami nemcsak a kerületben, 
hanem országosan is egyedülálló eb-
ben a formában. 

A Tanulási Esély Fel-
nőtteknek Alapítvány 
elsősorban szellemi 
segítséget kíván nyúj-
tani a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Fel-
nőttek Gimnáziuma 
és Továbbképző Köz-
pontja tanulóinak. 

– A dél-pesti régió-
ban ötszázezer ember 
él, s ebből a 18 éven 

felüliek 44 százaléka nem rendelkezik érett-
ségivel. Ennek hiányában kényszerpályára 
kerülnek, megszűnik előttük az út a tovább-
tanulásra és a normális elhelyezkedésre. Mi-
vel a régióban a legtöbb ilyen jellegű iskolát a 
kerületek megszüntették, a felnőttoktatásban 
szinte egyedülállónak számítunk, különösen a 
távoktatás tekintetében. Jól mutatja ezt, hogy 
az iskola 516 tanulójából tavaly ősszel 128, 
most áprilisban pedig 147 tanulónk tett sike-
res érettségit, közte a kötelező angol nyelvből 
is – büszkélkedett Cselovszki Jenő, az alapít-
vány elnöke és az iskola igazgatója. 

Általában az idősebb, 26–36 év közötti ta-
nulók az eltökéltebbek, ők már rájöttek a ta-
nulás fontosságára.

– Az OKJ-s képesítések 80 százaléka 
érettségiköteles, vagyis hiába akar valaki pél-
dául műkörömépítő lenni, ha nincsen érett-
ségije, nem tud szakmát szerezni – világosí-
tott föl bennünket a történelem szakos tanár. 
– Együttműködünk a BKIK XVIII. kerületi 
szervezetével, a gödöllői Szent István Egye-
temmel, az Atalanta Üzleti Szakiskolával, a 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolával. Ennek ke-
retében a tanulók előadásokat hallgathatnak 
arról, hogyan kezdhet valaki vállalkozásba, és 
hogyan lehet sikeres, az iskola pedig segítséget 
nyújt a felsőfokú beiskolázásban. Fő célkitűzé-
sünk az, hogy felkeltsük tanulóinkban az élet-
hosszig tartó tanulás iránti igényt. 

A 2011–12-es tanévre szeptember 15-ig tart 
a beiratkozás (www.dp-tavoktato.hu).

A XVIII. kerületben van a 
székhelye annak az egyesü-
letnek, amely csaknem 20 éve 
alakult, és amelynek keze alatt 
sikerként realizálódott min-
den, amibe csak belefogott. 
Sok éven keresztül a technika 
volt a főszereplője az egyesület 
életének, ma inkább a közös 
túrázásokra koncentrálnak.  

– A rendszerváltozás előtt 
még sportegyesületként mű-
ködtünk, nem is akármilyen 
eredménnyel. A rádiós szak-
osztályunk többszörös világ-
bajnoki címet söpörhetett be 
magának. A modellező szak-
osztály a repülős és a hajós 
szériában egyaránt sikeres volt, 

a legnagyobb érdemet még-
is a F–1-es autók hozták meg 
számára – beszélt a múltbeli 
sikerekről Morvay György, az 
egyesület elnöke.

120 fölöTT
Ma mindössze egy Forma–1-
es modellezőpálya van az or-
szágban, pedig 20 évvel ezelőtt 
héttel büszkélkedhettünk. A 
modellezőverseny két szóban 
összefoglalva arról szól, hogy 
a résztvevők egy toronyból rá-
dióval irányítják az autókat, a 
legjobb pedig nyer. Önmagáért 
beszél, hogy az összes hazai 
bajnokságot az orionosoknak 
sikerült megnyerniük, sőt te-

hetségüknek köszönhetően ki-
jutottak az Egyesült Államok-
ba és Hollandiába is.

– Az aktív versenyzés anya-
gi források híján sajnos abba-
maradt, mivel egy tízperces kör 
költsége megközelítőleg tízezer 
forint. Miután megszűnt az 
Orion, ezt nem lehetett finan-
szírozni. A mai napig rendez-
nek nemzetközi versenyeket, 
de sajnos ezeken mi már nem 
tudunk részt venni – magya-
rázta az egyesület elnöke. 

A csAPAT A 
TErmészETBEN 
Is jElEskEdIk
A jelenleg 150 főt számláló 
egyesület ma leginkább termé-
szetbúvárkodással foglalkozik. 
A megmérettetéseken itt is az 
élvonalban végeznek, sőt aktív 
környezetvédők is. A külföl-
di és itthoni gyalogtúrák és 
hegymászás mellett a valaha 
technikai sportokat űző csapat 
rendre megnyeri a kerület által 
rendezett tájékozódási verse-
nyeket. 

– A turistajelzéseket sokszor 
kell újrafesteni, renoválni. Eze-
ket általában szervezett munka 
keretében végzik, amiben mi 
is mindig részt veszünk. Kija-
vítjuk a tájékozódási pontokat, 
újrafestjük és pontos útirányba 
állítjuk a megrongált táblákat. 
Évek óta részt veszünk a ke-
rületben működő civil fórum 
munkájában is, különösen 
amióta Pethő Ágota a vezetőnk 
– mondta el Morvay György.

Sikerre hangolva
Otthon a technikában és a természetben
még 1989-ben alakult meg az Orion Technikai Tömegsport egyesület, amely szám-
talan díj és elismerés után a műszaki jellegű megmérettetések helyett most elsősor-
ban a természet örömeire koncentrál mind magyarországon, mind külföldön.

A csapat két évtized alatt igazi közösséggé vált

A téblábolás 
magasiskolája
Tánccsoport, amely körbetáncolta a világot

A Tébláb együttes már a határokon túlra is elviszi a kerület jó hírét

Vigadjon 
a kerület!
a Zöld sorompó környezetvédelmi és 
kulturális egyesület október 9-én ha-
gyományteremtő szándékkal megren-
dezi az i. Pestszentlőrinci Vasárnapi 
Vásári Vigadalmat. az egész napos 
mulatság nemcsak a kerületben, de 
Budapesten is egyedülálló kezdemé-
nyezés.

A Zöld Sorompót 
eddig elsősorban ér-
dekvédő és környe-
zetvédelmi tevékeny-
ségéről ismerhették 
a helyiek. A lelkes 
csapat ezúttal a má-
sik oldalát, a kultúra 
iránti elkötelezett-
ségét is megmutatja. 
A kezdeményezés 
abszolút civil, a Zöld 

Sorompó egyesület, valamint a KÖR-TE – 
azaz a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 
Civil Műhely – tagegyesületeinek támogatá-
sával valósul meg a program. 

– A rendezvény célja a hagyományőr-
zés és a hagyományteremtés. A vásárban 
magyar kézművesek, népművészek árulják 
majd szebbnél szebb portékáikat, illetőleg 
hazai őstermelők kínálják termékeiket. Sze-
retnénk, ha közelebb kerülne egymáshoz a 
termelő, a készítő és a vásárló – mutatott rá 
Pethő Ágota, az egyesület elnöke.

A helyi önkormányzat által is támo-
gatott rendezvény vendége lesz az erdélyi 
Körösfőről a Rákóczi Kultúregylet néptánc-
csoportja, fellép a Tébláb együttes. 

– A jó hangulathoz természetesen hívjuk, 
és várjuk kerületünk hagyományőrző nép-
táncosait, mesemondóit, népdalénekeseit. 
Keressük a régi tárgyak gyűjtőit is, mert a 
táncos programok mellett többek között fel-
idézzük az ősi mesterségeket. Tárgyfelisme-
rő verseny, kosárhinta, népi játékok, gólya-
láb, állatsimogatás és még sok minden más 
várja október 9-én a kicsiket és a nagyokat. 
Mint a környezetvédelem elkötelezett hívei 
erről a témáról sem feledkeztünk meg, a nap 
folyamán beszélgetések, hasznos előadások, 
bemutatók lesznek a környezettudatos élet-
módról – hívta fel a figyelmet Pethő Ágota.
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7KözéletAz önkormányzat képviselő-testületének július 7-i ülésén született rendeletek, határozatok

Rendeletek
n 1. A képviselő-testület 12 
igen szavazat, 4 ellenszavazat 
és 2 tartózkodás mellett el-
fogadta a 22/2011. (VII. 12.) 
sz. önkormányzati rendele-
tet az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 3/2011. 
(III. 8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. Az önkormány-
zat 2011. évi költségvetésének 
pénzforgalmi költségvetési be-
vételét 17 833 millió forintban, a 
pénzforgalom nélküli bevételét 
783 millió forintban (előző évek 
pénzmaradványa, belső finan-
szírozás), költségvetési kiadását 
18 milliárd 349 millió forintban 
állapította meg. 
n 2. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
megalkotta 23/2011. (VII. 12.) 
számú önkormányzati rendeletét 
a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokról és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 
2/2008. (II. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításával. Az óvo-
dai és az iskolai étkeztetésért 
fizetendő személyi térítési díjak 
mértéke változik, a megfelelő tá-
jékoztatás érdekében a rendelet 
módosítása 2011. szeptember 1. 
napján lép hatályba.
n 3. A testület 16 igen szava-
zattal egyhangúlag fogadta el 
24/2011. (VII. 12.) számú ön-
kormányzati rendeletét a helyi 
önkormányzati jelképek és a 
település nevének használati 
rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról. A rendelet módosítá-
sát az önkormányzat logójának 
megalkotása és a logóhasználat 
szabályozásának szükségessége 
tette indokolttá.
Sürgősségi rendeletalkotás
S/1. A képviselő-testület 16 
igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett elfogadta 25/2011. (VII. 
12.) sz. önkormányzati rendele-
tét a kerületi önkormányzattal 
szemben lakásügyi hátralékkal 
rendelkező személyek számá-
ra biztosított kedvezményekről 
és támogatásról szóló 14/2010. 
(III. 19.) önkormányzati ren-
delet módosításáról. A ren-
delet módosítását a lakbér-, a 
közüzemidíj-, valamint a vétel-
árhátralék rendezése érdekében 
biztosított részletfizetési ked-
vezmény feltételeiben bekövet-
kezett változás tette indokolttá.

hatáRozatok
n 4. 16 igen szavazattal egy-
hangú testületi döntés született 
a Fecskefészek–Schwalbennest 
Oktatási Alapítvánnyal kötött 
közoktatási megállapodás mó-
dosításáról. 
n 5. 17 igen szavazattal egyhan-
gúlag döntött a testület az 1. sz. 
Etalonsport Általános és Sport-
iskola Pestszentlőrinc alapító 
okiratának módosításáról. 
n 6. A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyöntetűen hatá-
rozott úgy, hogy megállapodást 
köt a Plersport Kft.-vel az után-
pótlás-nevelésről,  és egyben 
felhatalmazta a polgármestert a 
dokumentum aláírására.  
n 7. Zárt ülésen 15  igen sza-
vazattal egyhangúlag döntött a 
testület az Idősekért és Fiatalo-
kért Közalapítvány alapító ok-
iratának módosításáról, felkér-
te a polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, 
és felhatalmazta őt a szerződés-
módosítás aláírására.  
n 8. Zárt ülésen 17 igen szava-
zattal egyhangúlag határozott 
a testület a Közalapítvány a 
XVIII. Kerület Közbiztonságá-
ért alapító okiratának módosí-
tásáról.  
n 9. Zárt ülésen 17 igen szava-
zattal döntött a testület a Köz-
oktatásért Közalapítvány alapító 
okiratának módosításáról.  
n 10. Zárt ülésen 17 igen szava-
zattal egyhangúlag határozott 
a testület a Közművelődési és 

Sport Közalapítvány alapító ok-
iratának módosításáról. 
n 11. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyetértett az 
Európai Területi Együttmű-
ködés Közép-európai Transz-
nacionális Együttműködési 
Program 2007–2013 (Central 
European Space – CES) és az 
Európai Területi Együttműkö-
dés Délkelet-európai Transzna-
cionális Együttműködési Prog-
ram 2007–2013 (South-East 
European Space – SEE) alapján 
a pályázatokon való részvétellel 
és a pályázatok benyújtásával. 
Felhatalmazta a polgármestert 
– a pályázatok előkészítése ér-
dekében – a tanácsadó kiválasz-
tására. A testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag biztosítja 
a pályázatok megvalósításához 
szükséges minimum 14 millió 
forint önrészt, egyben felkérte 
a polgármestert, hogy az össze-
get az eredményes pályázatok 
vonatkozásában tervezze be az 
önkormányzat 2012. évi költ-
ségvetési rendeletébe.
n 12. A képviselő-testület 
18 igen szavazattal egyhan-
gú döntést hozott a Vagyon18 
Nonprofit Zrt. 2011. évi bér-
kompenzációjáról. 
n 13. A testület 12 igen szavazat, 
3 ellenszavazat és 3 tartózkodás 
mellett elfogadta a Vagyon18 
Nonprofit Zrt. 2011. évi üzleti 
tervét.  A 2011. évi költségve-
tésben a Sport és Ifjúsági Szálló 
Közhasznú Nonprofit Kft. fel-
adatainak ellátására az I. ne-
gyedévben 99 millió 242 forint, 
a II–IV. negyedévben 203 millió 
758 ezer forint támogatást nyújt. 
(A társaság feladatait 2011. ápri-
lis 1-jétől a Vagyon18 Nonprofit 
Zrt. vette át.)
A Sport és Ifjúsági Szálló Köz-
hasznú Nonprofit Kft. a 2010. 
évi forráshiányának rendezésé-
re legfeljebb 92 millió 743 ezer 
forint összegű kölcsönt vehet fel 
2011. december 31-ig terjedő fu-
tamidővel, a jegybanki alapka-
mattal egyező kamattal. A Va-
gyon18 Nonprofit Zrt. legfeljebb 
92 millió 743 ezer forint összegű 
kölcsönt nyújthat a Sport és Ifjú-
sági Szálló Közhasznú Nonprofit 
Kft. számára 2011. december 31-
ig terjedő futamidővel, a min-
denkori jegybanki alapkamattal 
megegyező kamattal.
n 14. 18 igen szavazattal, tel-
jes egyetértésben döntött úgy a 
testület, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft.-nél tervezett 
bérkompenzációhoz szükséges 
pénzügyi fedezetet 12 millió 337 
ezer forint összegben az önkor-
mányzat 2011. évi költségve té-
sé ben biztosítja. 
n 15. Zárt ülésen 16 igen sza-
vazattal egyhangú döntés szü-
letett a XVIII. kerület 140661 
helyrajzi számon nyilvántar-
tott, Nemes utca 22. szám alat-
ti ingatlan kapcsán megkötött 
adásvételi szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítési határ-
idejének módosításáról. 
n 16. 14 igen szavazat, 1 ellen-
szavazat és 1 tartózkodás mel-
lett úgy döntött a testület, hogy 
amennyiben (a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztő Zrt. beruházá-
sában) a 100. számú vasútvonal 
Kőbánya–Kispest–Szolnok sza-
kaszának elővárosi célú fejlesz-
téséhez kapcsolódó Ferihegy I. 
megállónál elkészül a tervezett 
P+R és B+R parkoló, annak 
üzemeltetését Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
tízéves időtartamra vállalja.
n 17. A képviselő-testület dön-
tést hozott a helyi önkormány-
zatok címzett és céltámogatások 
rendszeréről szóló törvény alap-
ján 2006–2008-ban céltámo-
gatással megvalósult szenny-
vízcsatorna-beruházásokkal 
kapcsolatban. Lemond a Szent 
Imre kertváros szennyvízcsa-
torna-hálózatának (787. céltá-
mogatási kód) házi bekötésére 
eső 82 millió 472 ezer forintos, 

a Ganz kertváros szennyvízcsa-
torna-hálózatának (834. céltá-
mogatási kód) házi bekötésére 
jutó 88 millió 726 ezer forintos 
és a Nagykőrösi úti szennyvíz-
csatorna-hálózat (876. céltámo-
gatási kód) házi bekötésére eső 
98 millió 985 ezer forintos fel 
nem használt központi céltámo-
gatási összegről.
n 18. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértett a „Megújuló ener-
giahordozó-felhasználás növelé-
se” (kódszám: KMOP-3.3.3-11) 
című pályázaton való önkor-
mányzati részvétellel, s felkérte 
a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázat elkészíttetésére és benyúj-
tására. A pályázatban a polgár-
mesteri hivatal épülete I. (Üllői 
út 400.), a polgármesteri hivatal 
épülete II. (Városház u. 16.), az 
Etalonsport Általános és Sport-
iskola (Tövishát u. 8.), a Kondor 
Béla Általános Iskola (Kon-
dor B. sétány 7.), a Csontváry 
Kosztka Tivadar Általános és 
Alternatív Iskola (Kondor Béla 
sétány 10.) szerepel.  Testületi 
döntés született arról is, hogy 
a pályázat szükséges önrészét – 
maximum 33 millió forintot – a 
mindenkori költségvetés általá-
nos tartalékok sora terhére biz-
tosítja az önkormányzat. A kép-
viselők egyhangúlag felkérték 
a polgármestert arra, hogy az 
egyéb megújuló energiaforrások 
felhasználására is készíttessen 
vizsgálatot. 
n 19. 15 igen szavazattal egy-
hangú volt az állásfoglalás az 
önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló XVIII. kerü-
leti, 140766 helyrajzi számon 
nyilvántartott, a Vasút utca 48. 
szám alatt található helyiség 
BKV-használatáról.  Az ingatla-
non a Pestszentimre Városköz-
pont Megújítása című pályázat 
keretében az épületet – jogerős 
építési engedély alapján – át-
építik. A tervrajzon feltüntetett 
22 négyzetméter alapterületű 
helyiséget az önkormányzat a 
BKV Zrt. részére pihenőhelyi-
ség céljára bérbe adja. A testület 
felkérte a polgármestert, hogy 
hozza meg a szükséges intézke-
déseket a költségek pontos meg-
határozására a végleges döntés-
hozatal érdekében.
n 20. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy határozott, hogy támogat-
ja a XV. kerület Rákospalota, 
Pestújhely, Újpalota Önkor-
mányzat csatlakozási szándékát 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgá-
latot Fenntartó Társuláshoz. A 
képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert és a címzetes 
főjegyzőt a módosított társulási 
megállapodás aláírására.
n 21. 14 igen szavazat és 4 tar-
tózkodás mellett a testület 
döntött a szociális feladatok el-
látásában a hatékonyság felül-
vizsgálatáról. 
n 22. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 2 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat 2011. július 8. 
napjával kilép a Budapesti Ke-
rületek Országos Önkormány-
zati Szövetségéből, azonban a 
Budapesti Önkormányzatok 
Szövetségének megalakításában 
részt kíván venni. Felhatalmaz-
ta a polgármestert arra, hogy az 
alakuló ülésen igen szavazatával 
támogassa a Budapesti Önkor-
mányzatok Szövetsége alapsza-
bályának elfogadását.  A testület 
alapító tagként 200 ezer forint 
vagyoni hozzájárulással támo-
gatja a szövetség működésének 
megkezdését, amit a költségve-
tés általános tartalékából finan-
szíroz. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy a személyi 
javaslatokat jóváhagyásra ter-
jessze a képviselő-testület elé.   
n 23. A Fadrusz János szobrász-
művész Mátyás királyról készí-
tett mellszobrának visszaadá-
sáról szóló napirendi pontot az 
előterjesztő visszavonta. 

n 24. A Vidám Park kerüle-
tünkbe költöztetése naprendi 
pontot a képviselő-testület visz-
szavonta. 
n 25. A Havanna-sátor 2011 na-
pirendi pontot a képviselő-tes-
tület visszavonta. 
n 26. Zárt ülésen vette tudomá-
sul a testület az Egyesített Szo-
ciá lis Központ intézményvezető-
jének vezetői megbízásáról szóló 
lemondását. Az intézményve-
zetői álláshelyre kiírt pályázat 
eredményes lebonyolításáig Bá-
lint Ramóna intézményvezető-
helyettest bízta meg a testület a 
vezetői feladatok ellátásával. 
n 27. Zárt ülésen született tes-
tületi döntés a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális és 
gyermekvédelmi segély határo-
zatok elbírálásáról. 
n 28. A képviselő-testület zárt 
ülésen határozott egy önkor-
mányzati bérlakás fenntartásá-
val, felújításával és átalakításá-
val kapcsolatos kamatmentes 
kölcsöntámogatás megszünteté-
séről.  
n 29. A testület 10 igen szavazat 
és 5 tartózkodás mellett döntött 
a lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásá-
ról.  

SÜRGŐSSÉGI
hatáRozatok
n S/2. A testület 13 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással hozott 
döntést a XVIII. kerületi 156730 
helyrajzi számú terület meg-
határozott részének legalább 
ötévi határozott időtartamú 
bérbeadásáról. A benyújtott do-
kumentáció alapján a testület a 
zártkörű pályázati eljárást ered-
ményesnek nyilvánította, és el-
fogadta a Budapest Airport Zrt. 
által benyújtott pályázatot.
S/3. Zárt ülésen született tes-
tületi döntés kamatmentes köl-
csönről az önkormányzati bér-
lakások felújításához. 
n S/4. Zárt ülésen döntött a tes-
tület a Sport és Ifjúsági Szálló 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal – ko-
rábbi cégelnevezés: Budapest 
XVIII. kerület Bókay Kert 
Szabadidő és Közművelődési 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság – kapcso-
latban. 

InteRpellácIók 
n Petrovai László (LMP) kép-
viselő interpellációt nyújtott be 
Ughy Attila polgármesterhez a 
kerület és a Centrum Televízió 
Magyarország Kft. között kötött 
szerződésről.  
A képviselő azt kérdezte, hogy 
miért van szükség a Centrum 
Televízió Magyarország Kft. 
szolgáltatására. Továbbá: meny-
nyiben volt hatékony a BP18 TV 
stúdiójának nem oly régen több 
tízmilliós összegből végrehajtott 
korszerűsítése, felszerelése, ha a 
műsor elkészítéséhez más szol-
gáltatót kell igénybe venni? 
Ughy Attila polgármester írás-
ban adott válaszában az olvas-
ható, hogy a Centrum Televízió 
Magyarország Kft. négy éve van 
jelen a kerületben, ebből két 
évig szerződött partnere volt az 
önkormányzatnak, az azt kö-
vető időszakban a szocialista 
városvezetés a szerződést nem 
újította meg, mert saját televí-
ziót hozott létre.  A Centrum 
a beruházás alatt, illetve az új, 
Parkváros néven működő kerü-
leti televízió megszületése után 
is saját forrásból, önkormányza-
ti támogatás nélkül szolgáltatott 
műsort a kerületi lakosoknak. 
„A támogatási szerződés lénye-
ge, hogy minimális összegből 
szeretnénk kiszélesíteni a közön-
séget, hogy a sokszínűség jegyé-
ben a lehető legtöbb lakoshoz 
jussunk el. Azokhoz is, akik a 
Centrum Televízió műsorát ré-
szesítik előnyben.” […] „Az erre 
fordított összeg minimális. A 

jelenlegi szerződés ellenértéke 
olyan alacsony a várható haszon 
mellett, hogy abból egyetlen hi-
vatali dolgozó vagy éppen az ezt 
a feladatot megoldó »médiamun-
kás« fizetését sem lehetne kigaz-
dálkodni.” […]
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadta 
Ughy Attila polgármester vála-
szát. 
Ternyák András (MSZP) képvi-
selő interpellációt nyújtott be dr. 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
terhez az önkormányzat tulajdo-
nában lévő gazdasági társaságok 
menedzsmentjével kapcsolatban.  
A képviselő-testület tagjainak 
nincs információjuk arról, hogy 
az önkormányzat tulajdonában 
álló vállalatoknál a menedzsment 
tagjai 2010 októberét követően 
részesültek-e vagy részesülnek-e  
prémiumban és jutalomban. 
Lévai István Zoltán tájékozta-
tójában elhangzott, hogy a költ-
séghatékonyság céljából elvégzett 
cégátalakítás és a menedzsment 
személyi juttatásai jelentős költ-
ségmegtakarítást hoznak a kerü-
letnek. Jelenleg folyamatban van 
Péntek Tamásnak, a Városüze-
meltető Nonprofit Zrt. ügyvezető 
igazgatójának bruttó 1 millió 540 
ezer forintos prémiumkifizetése.  
Az önkormányzat tulajdonában 
álló gazdasági társaságok me-
nedzsmentjéből egyedül dr. Tóth 
Tibor József, a Műszaki divízió 
és a Társasház18 Kft. vezetője ré-
szesült bruttó 1 millió 200 ezer 
forintos jutalomban.  
Az alpolgármester elmondta, 
hogy 2010-ben a szocialisták ál-
tal megválasztott és kinevezett 
vezetők összes éves jövedelme 
bruttó 76 millió 598 ezer forint 
volt, 2011-ben a polgári önkor-
mányzati vezetés által kinevezett 
menedzsment összesen bruttó 55 
millió 20 ezer forintot visz haza. 
A képviselő-testület 11 igen sza-
vazattal és 4 ellenszavazattal 
elfogadta Lévai István Zoltán 
alpolgármester Ternyák András 
interpellációjára adott válaszát.
Ternyák András (MSZP) önkor-
mányzati képviselő interpellá-
ciót nyújtott be dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármesterhez az ön-
kormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokról.  
2011-ben volt-e béremelés? Ha 
igen, akkor az milyen jövedelmi 
csoportba tartozó munkavál-
lalókat érintett? Voltak-e olyan 
munkavállalók, akik az adott 
cégnél átlagos béremelés mér-
tékét legalább 30 százalékkal 
meghaladó béremelésben része-
sültek?  
Ternyák András (MSZP) képvi-
selő interpellációt nyújtott be dr. 
Lévai István Zoltán alpolgármes-
terhez az egészségügyi ellátást 
érintő jogszabályokkal kapcso-
latban.  2011. július 1-jétől több 
egészségügyi ellátást érintő jog-
szabály lépett hatályba. Többek 
között a táppénzen lévők soron 
kívül kapnak ellátást, és hama-
rabb mehetnek vissza dolgozni. 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. betartja-e az említett jogsza-
bályt? Mikor és mennyi támo-
gatást kapott 2010 novembere 
óta az egészségügyi társaság? 
Felszólították-e a jogszabályok 
betartására? Ki a felelős azért, 
hogy az egészségügyi társaság az 
elmúlt félévben nem tett eleget 
az üvegzsebtörvénynek? 
Lévai István Zoltán az interpel-
lációkra válaszolva elmondta, 
hogy az önkormányzat intéz-
ményeiben 2011. július elsejétől 
a táppénzes betegek soron kívül 
mehetnek a háziorvos által kért 
szakvizsgálatokra. A háziorvos 
„táppénzes beteg” jelzést tesz a 
beutalókra, és a szakvizsgála-
tokat az intézet szakrendelései 
soron kívül látják el. A sürgős-
ségi esetek szakmai indokból 
megelőzhetik a soronkívüliséget. 
„Az Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. már pótolta a honlapon a 

javadalmazással, beszámolóval, 
taggyűlési határozatokkal ösz-
szefüggésben fellelhető hiányos-
ságokat.”
Az önkormányzat működési, 
támogatási jogcímen 2010 no-
vembere óta 20 millió forintot 
fizetett ki. 2011. január elsejétől 
június 30-ig összesen 161 millió 
561 ezer 50 forintot. Rendben 
vannak az előző két mondat-
ban az adatok? A támogatások 
folyósításának utalványozása a 
többször módosított 22/2007. és 
az 1/2011. számú polgármesteri 
és jegyzői együttes utasítással 
kiadott kötelezettségvállalás, el-
lenjegyzés, szakmai teljesítésiga-
zolás, érvényesítés és utalványo-
zás szabályzata szerint történik. 
A testület 10 igen szavazattal és 
4 ellenszavazattal elfogadta Lé-
vai István Zoltán alpolgármester 
Ternyák András képviselőnek az 
önkormányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságokkal kapcso-
latos interpellációjára adott vála-
szát.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal egyhangúlag fogadta el a 
Lévai István Zoltán által Ternyák 
Andrásnak az egészségügyi ellá-
tást érintő jogszabályokkal kap-
csolatos interpellációjára adott 
választ.
Fehér Gábor (MSZP) önkormány-
zati képviselő interpellációt nyúj-
tott be Csomó Tamás alpolgár-
mesterhez a Városkép című újság 
2011. június 19-i számában megje-
lent cikkel kapcsolatban. 
Megtartotta-e az új lakásrendelet 
a korábbi vezetőség lakáskoncep-
ciójában megfogalmazott célokat 
és a kerületi lakosokat szolgáló 
programokat? Az új önkormány-
zati vezetés számára is fontos-e 
a rászoruló kerületi családok la-
káshelyzetének megoldásában 
az olyan típusú segítségnyújtás, 
amely a hátralékok felszámolása 
mellett elősegíti az otthon meg-
tartását? 
Csomó Tamás alpolgármester vá-
laszában elhangzott, hogy az új 
rendelet nem tartotta meg a krí-
zishelyzetben lévők lakáshoz jut-
tatásának korábbi módját, mert 
az szubjektív volt, és különféle 
visszaélésekre adott lehetőséget. 
Az önkormányzat pályázati úton 
senkinek sem utalt ki lakást. Az 
igazán krízishelyzetben lévőknek, 
az utcán élőknek egyetlen lakást 
sem sikerült juttatni.
A lakbéremelés mértéke kicsit 
erősnek tűnik, de fele-harmada a 
piaci bérnek, és ez az összeg a rá-
fordítás költségét sem éri el. Az az 
összeg hiányzik a „kalapból”, amit 
sokan nem fizetnek be. Ennek két 
markáns eleme az 500 millió fo-
rintos lakbértartozás és az évente 
100 millió forintos DHK- (DHK 
Hátralékkezelő Pénzügyi Szol-
gáltató Zrt.) kinnlevőség. Az ön-
kormányzat tavaly 80–100 millió 
forintot fizetett ki inkasszóra a 
DHK-nak, és idén is 100 millió 
forintra számíthat. A fegyelme-
zetlenség oly mértékű, hogy már 
fővárosszerte elhíresült a kerüle-
tünk…  
A testület 12 igen szavazat és 3 el-
lenszavazat mellett elfogadta Cso-
mó Tamás alpolgármester válaszát.   
Koczka Józsefné (MSZP) önkor-
mányzati képviselő interpellációt 
nyújtott be Ughy Attila polgár-
mesterhez a Városkép című újság 
2011. május 12. számában megje-
lent „A polgármester szívügyei” 
cikkről. 
Az interpelláló személy távolléte 
miatt ezt nem tárgyalták.

kÉRdÉSek, 
bejelentÉSek
n Dr. Lévai István Zoltán al-
polgármester tájékoztatott az 
almáskertek ügyeivel foglalkozó 
munkacsoport munkájáról.  
Petrovai László (LMP) bejelen-
tette, hogy átvette az LMP iro-
dájának bérleti szerződését, és 
az Üllői út 489. szám alatt meg-
nyitottak.  

A hátralékkal rendelkezők nem bújhatnak ki a fizetés alól
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KeréKgyártó györgy  

� Viszonozták a 
vendégséget az 
Üde Színfolt Kul-

turális Egyesület tag-
jai: tavasszal kárpát-
aljai művészek jártak 
a Polgárok Házában, 
hogy ízelítőt adjanak 
dalaikból, irodalmuk-
ból, ételeikből és 
italaikból, most pedig 
az itteniek kerekedtek 
fel, hogy egy ötnapos 
utazással bejárják a 
Kárpátok vidékét.

A XVIII. kerületi Üde Színfolt 
egyesület tagjai hosszú ideje 
szerveznek olyan programokat, 
amelyek alkalmat adnak a hatá-
ron túli területek történelmének, 
kultúrájának megismerésére. 
Rendszerint a Polgárok Házában 
szerveznek tematikus esteket, 
ahol bemutatkozhat egy-egy ré-
gió. Nagy sikere volt a gömöri táj 
képzőművészetét, irodalmát, ze-
néjét és gasztronómiai kultúráját 
áttekintő estnek, nem kevésbé a 
Bereg-vidéket és Kárpátalja más 
területeit bemutatónak is. Mivel 
az egyesület néhány tagja már 
részt vett egy Tusnádfürdőre, a 
kerület erdélyi testvérvárosába 
szervezett többnapos kirándulá-
son, felmerült egy közös kárpát-
aljai út ötlete. 

Sokat jelentett, hogy vezető-
nek sikerült megnyerni Kovács 
Sándort, a terület legavatottabb 
ismerőjét, több ismeretterjesztő 
és útikönyv szerzőjét, idegenve-
zetők generációinak nevelőjét. 
Az autóbusz július 30-án gördült 
ki a Béke térről a vásárosnaményi 
határátkelő irányába.

Az ÁrPÁd-VonAl
„Mert a haza nem eladó, ezüst-
pénzre sem váltható” – énekli a 

csoport a Credo együttes által 
megzenésített verset. Ezek a so-
rok egészen különösen hatnak 
itt, a Kárpátok között, útban föl 
a Vereckei-szoros felé. A csapat 
most hagyta el Szolyvát, ahol 
a második világháború végén 
magyarok, németek, ruszinok 
ezreit, elsősorban a hadra fog-
ható férfiakat gyűjtötték össze a 
szovjetek, hogy haláltáborokba 
hurcolják őket. 

A kanyargó folyóvölgyben, 
ahol a busz kapaszkodik fölfelé, 
itt-ott még látni az egykori Ár-
pád-vonal maradványait. Mint-
ha megállt volna itt az idő, sőt 
mintha számos régmúlt pillanat 
rétegződött volna egymásra: több 
száz éves rönkházak, háborús 
maradványok, posztszocialista 
ipari épületmaradványok állnak 
a rusztikus éttermek és a modern 
világban mindenhol fellelhető 

szuveníres bódék mellett. Épp 
ilyen összevisszaságban élnek 
egymás mellett a különböző né-
pek, nemzetek is az egyre maga-
sodó hegyek oldalán: magyarok, 
ruszinok, ukránok, románok, 
cigányok, ortodox, református, 
görög és római katolikus kere-
si a boldogulást. Ez Kárpátalja. 
Vonzó és borzongató. Egyedi 
és utánozhatatlan. Egyszeri és 
megismételhetetlen.

nEgyVEn éVE 
cSinÁljA
– Mielőtt továbbindulnánk, lesz 
idő egy kis frizuraigazításra is 
– süti el rendszerint a pihenők 
előtt Kovács Sándor sajátos eu-
femizmusát, amellyel azonnal 
belopja magát az utasok szívébe. 
Pestiesen szólva: vérprofi. Az út 
alatt lassan, kimérten és szóra-
koztatóan adagolja az informá-
ciókat, beszél, filmet vetít, dalo-
kat, verseket játszik le, de azt is 
tudja, mikor kell időt hagyni az 
információk feldolgozására. És 
hogy mikor tanácsos körbekül-
deni egy üveg vodkát, amelyet 
– ahogy ő fogalmaz – „fizet a 
szakszervezet”.

– 1972 óta csinálom – árulja 
el magabiztos tudásának titkát 
a vezető, aki maga is kárpátaljai 
származású, s bő egy évtizede 
él és tanít fizikát, informatikát 
a XVIII. kerületben. – Elein-
te szórakozásból, lelkesedésből 
vittem csoportokat Kárpátaljá-
ra, hogy ezt a területet is meg-
ismerjék. Időközben kiderült, 
hogy ez sokkal több embert 
érdekel, mint ahogy azt én gon-
doltam. Elkezdtem lejegyezni a 
tapasztalataimat, így születtek a 
könyvek. 

KoccintAni
VErEcKénél 
− Bemegy a székely a kocs-
mába – kezd egy újabb viccbe 
Paniszka György borász, aki 
borkóstolás apropóján egy bő 
órás stand-uppal örvendezteti 
meg a vendégeket. Ő maga nem 
székely, tősgyökeres kárpátaljai, 
borászata pedig abban a Bene 
nevű faluban gyarapodik szé-
pen, ahol a csoport tagjai tu-
catnyi helyi családnál kaptak 
szállást. Viszont nemrég erdélyi 
vendégei voltak, és nem habo-
zik továbbadni a tőlük hallott 
vicceket.

A borkóstolás már az utolsó 
programok egyike. A beneiek 
nemcsak szállást, rendkívül 

bőséges reggelit és vacsorát ad-
tak, de olyan programokról is 
gondoskodtak, mint a bemu-
tatkozó est, a táncos búcsúparti 
vagy közben ez a hangulatos 
pincelátogatás. Felsorolni is 
nehéz, mennyi minden történt 
öt nap alatt: a csoport kétszer 
látogatott el az ezeréves ha-
tárhoz – egyszer a Vereckei-, 
egyszer a Tatár-hágóhoz –, lát-
ta a Máramarosi-havasokat, a 
Latorca völgyét, a Fekete- és 
a Fehér-Tisza találkozását, a 
Szinevéri-tavat, s közben sor-
ra a legfontosabb városokat: 
Beregszászt, a Zrínyiek és Rá-
kóczi Munkácsát, Husztot, 
Nagyszöllőst, Hollóssy Simon 
Técsőjét és persze az egészen 
különleges hangulatú Ungvárt. 
Volt alkalom koccintani arra, 
hogy csak azért is áll a sokszor 
lerombolt, megrongált vereckei 
emlékmű; került bográcsos 
ebéd, saslik és egészen fantasz-
tikus lembergi sör is. A csapat 
koszorúzott a sztálini lágerek 
áldozatainak szolyvai emlék-
parkjában, és az intézményt 
támogatandó, téglajegyet vásá-
rolt Beregszászon a Beregvidéki 
Múzeumban.

Lesz foLytatás 
− egész biztos, hogy 
sokkal többet tudunk 
Kárpátaljáról, mint 
eddig. a siker arra 
buzdít bennünket, 
hogy folytassuk a 
közös kirándulásokat. 
a Polgárok Házában 
rendezett gömöri est 
óta sokan kérdezik, 
oda mikor látogatunk 
el. szeretnénk 
mihamarabb 
megszervezni azt az 
utazást – mondta el 
somlai zsuzsa, az 
Üde színfolt egyesület 
elnöke, a kárpátaljai út 
szervezője.
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Fülep erzsébet    

Népi iparművészeket jutalmaztak 
magas szakmai díjakkal a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban. a 
Magyar Kézművesség – 2011. és a 
„Négy évszak kézműves szemmel” 
című pályázaton három XVIII. kerü-
leti alkotó is nyert.

Magyar kézművesség–2011. és „A négy év-
szak – kézműves szemmel” címmel kiírt 
országos pályázat elbírálása során a zsűri a 
kerületi Metzker Pál hangszerkészítő népi 
iparművész, Szántó Szabolcs késes népi 
iparművész, a népművészet ifjú mestere, és 
Zsolnai Mihály fafaragó népi iparművész 
alkotását díjazta. 

A HAngSzErKéSzítő 
Zenésznek készült, de végül elektromérnök-
ként dolgozott. Amikor Péter fia elvégezte a 
Zeneművészeti Főiskola hangszerészképző 

szakát, Metzker Pál is egyre nagyobb ked-
vet érzett a hangszerekkel való foglalkozás-
hoz. Autodidakta úton hangszerkészítő lett. 
Rengeteg szakkönyv és egyéb segédlet, az 
alkalmankénti hangszerész mesterek baráti 
segítsége, tanácsa, a sok munka meghozta 
gyümölcsét. Néhány év után részt vehetett 
a Hangszerész Szövetség találkozóin, majd 
munkáival is megjelenhetett a kiállításai-
kon. Tibor fia is hangszerkészítő népi ipar-
művész lett, a kiállításon szintén láthatók 
a munkái. Hangszereik önálló tervezésű-
ek, hiszen mindhárman szeretik az egyéni, 
érdekes hangszereket, történelmi és népi 
hangszereket egyaránt.

Metzker Pál elsősorban a vonós hangszere-
ket szereti – nemcsak építi és javítja – zenél is. 

A KéSES
– A nagypapám kézügyességét örökölve 
hamar rájöttem, hogy leginkább a kezem 
ügyességével vihetem a legtöbbre – meséli 
Szántó Szabolcs. – Huszonéves korom elején 
egy fegyverkovács műhelyében kezdtem el 

dolgozni, ahol hét évig maradtam. Itt ismer-
kedtem meg a kovácsmesterséggel. Később a 
magam lábára álltam és saját műhelyem lett. 

Idősebb késes mesterektől sokat tanult, 
támogatást és bátorítást kapott ahhoz, hogy 
kis műhelyében egyre magasabb színvonalú 
kézműves magyar kések készülhessenek. 

Kezdetben a kézműves vásárok, és ha-
zai kiállítások nézője volt, majd az egyre 
több megrendelés hatására versenyeken és 
pályázaton vett részt. 2005-ben a Magyar 
Késmíves Céh tagja lett, 2007-ben megkapta 
a népi iparművész címet.

Azóta az év szinte minden hazai késes 
kiállításán jelen van. Ezúttal a kiállításon 
disznótoros szettje kapott elismerést. 

A fAfArAgó 
Zsolnai Nihály Tótkomlóson született, több 
mint 30 éve Pestszentlőrincen él. Kisgyer-
mekkora óta szerelmese a fának, akkor még 
apró játékokat faragott, de idővel művészi 
szintre emelte fafaragási tudományát. 

Szülőhelyén számos hagyományos, népi 
mesterséget volt alkalma megfigyelni és 
kipróbálni. Fél évszázada faragja hivatás-
szerűen a fát, hogy átörökítse a faragásba a 
természet szépségét. 

Az alakábrázolás áll a legközelebb hoz-
zá, nagyon sok szobrot faragott, ezek között 
több köztéri alkotása is található a kerület-
ben, a fővárosban, valamint az országhatá-
ron innen és túl…

Munkáival számos kiállításon nyert már 
díjat, és megkapta a „Népi iparművész” és 
a „Békés megye Népművészetéért”, vala-
mint három alkalommal „Pro Renovanda 
Hungariae Népművészetért” díjat, ezen-
kívül is több elismeréssel díjazták már, 
azonban Szabadkán a 1944-es áldozatok 
emlékére felállított faragott haranglábra a 
legbüszkébb.

Tanárként ment nyugdíjba, s azóta több 
időt tud szentelni az alkotásnak.

történelmi és népi hangszerek egyaránt készülnek

Visszavárják a kertmozit a filmrajongókHárom kerületi népi 
iparművész is díjazott Gyerünk a moziba be!

Hagyomány született a Bókay Kertben: a Kardos Gá-
bor és barátai által 2005 óta szervezett Madách film-
klub a nyárra kertmozivá alakult át. a négy vetítést 
nagy örömmel látogatták a kerületiek.

Esőben is bővelkedett az idei nyár néhány hete, a Bókay Kert-
ben hagyományteremtő szándékkal létrehozott kertmozi láto-
gatóinak azonban szerencsére legfeljebb a hűvössel kellett szem-
benézniük, a víz megkímélte őket. Az előrelátó nézők plédekkel, 
takarókkal érkeztek, így semmi sem zavarta a régi kertmozik 
hangulatát idéző közös mozizást.

A kezdeményezés Kardos Gáboré és barátaié, akik 2005 óta 
szervezik a Madách Filmklubot a Polgárok Házában. A cél az, 
hogy visszaadják a közösségi mozilátogatás élményét ebben a 
kerületben, amely a multiplexek térhódításával az összes koráb-
ban népszerű filmszínházát elvesztette. 

− Nagyon jó ötletnek tartom a kertmozi megszervezését. A 
kerületben semmilyen hasonló nyári szabadtéri rendezvényről 
nem tudok. Ezt a hangulatos környezetet tényleg érdemes ki-
használni szabadtéri filmvetítésre – fogalmazott Oláh Erzsébet 
helyi lakos, az előadások egyik látogatója.

− Végre MOZI, csupa nagybetűvel. Kitűnő filmek, jó han-
gulat – fontos, hogy ezek az értékek is megjelenhetnek a ke-
rületünkben. Igazi kuriózum, tudtommal Budapesten, talán a 
margitszigeti kivételével, nincs is hasonló rendezvény – tette 
hozzá Novák Károly, a közmunkaegyesület elnöke, aki szintén 
látogatta a vetítéseket.

A vállalkozás eredményével Kardos Gábor, aki egyben 
Bókaytelep képviselője is, rendkívül elégedett.

− Hagyományteremtő szándékkal szerveztünk kertmozit. 
Úgy vélem, elértük a célt. A közönség visszajelzései arra bátorí-
tanak, hogy jövőre újra megpróbáljuk – mondta.
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Nyaralás a 
Bókay Kertben
A szülőknek nincs annyi szabadsága, 
hogy a szünidőben végig a gyerekekkel 
tudjanak lenni. Több kerületi diáknak 
magát a nyaralást is a napközis tábor 
jelenti a Bókay Kertben. 

A kerületben működő nyári napközis tábor 
számtalan programlehetőséget kínált az iskolá-
soknak. Kézműves, sport-, úszó- és egyéb cso-
portokba lehetett jelentkezni. A tábori élet át-
lagosan 20 fős csoportokban (rajokban) zajlott, 
azonos iskola, érdeklődés vagy életkor szerint. 
A nyár első felében Kuba Gábor, az Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola igazgatója volt a napközis 
tábor vezetője, a második felében Székely Edit, a 
Darus utcai általános iskola pedagógusa.  

– Igyekeztünk úgy szervezni a programo-
kat, hogy minden korosztály találjon magának 
kellemes időtöltést – mondta Székely Edit. – A 
szülők kiadásainak csökkentésére nagyon sok 
táboron belüli programot is kínálunk. Minden 
hetet egy-egy érdekes témakör köré (tematikus 
hét) szerveztünk. Volt „egészség hét”, amikor 
gyümölcssalátát készítettek a diákok, fogásza-
ti és mentálhigiéniás játékos foglalkozásokon 
vehettek részt, ÖKO-szakember segítségével 
játékosan ismerkedhettek a szelektív hulladék-
gyűjtés hasznosságával. Az „indián hét” során 
a gyerekek „rókákra” vadásztak, nyomokat ol-
vastak, indián fejdíszeket, ékszereket alkottak. 
Volt íjászat, lovaglás, harcművészeti bemutató 
és sportverseny, kézműves foglalkozás. Ezen-
kívül „görög hét”, speciális tehetségtábor várta 
a diákokat. Többek között ingyenes buszkirán-
duláson is részt vehettek, s cirkuszban, bábszín-
házban is voltak.  

 „Ilyen körülmények között elrepül az 
idő. A gyerekem sok olyan helyen volt, aho-
va egyébként nem jutott volna el ” – olvas-
hattuk a tábori napló bejegyzései között.  
Fülep Erzsébet

Székelyesen 
fújták
Július közepén ötnapos turnén szere-
pelt a Dohnányi Ernő Zeneiskola Ifjú-
sági Fúvószenekara Erdély egyik szín-
magyar településén, Ré tyen. 

 
A Sepsiszentgyörgytől 12 kilométerre található 
Réty nem csak természetvédelmi területként is-
mert. Az alig 3000 fős kis falu a fúvószene fel-
legvárának számít. Kelemen Antal igazgatónak 
köszönhetően Erdély legjobb fúvószenekara 
működik itt. Emellett hatalmas szervezőmun-
kával és összefogással zenekari találkozót, to-
vábbképzést szerveznek a magyar nemzetiségű 
együttesek és karmesterek számára. A ´80-as 
években saját erőből, a teljes falu összefogásá-
val felépítették hangverseny- és próbatermüket, 
amely talán a világ első olyan falusi hangver-
senyterme, amely kitűnő akusztikája révén fel-
vételek készítésére is alkalmas.

A zenekar jelenlegi karmestere nem más, 
mint Dohos László, a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnöke, aki a Zeneakadé-
mia docense, a magyar zenei élet első számú 
fúvóskarmestere volt. A zeneiskola igazgatója, 
Sánta Ferenc pedig az alapozás, a betanítás mű-
helymunkáját vállalta magára.

A fárasztó, 14 órás buszutazás után délután 
megérkezve máris ránk hárult a feladat, hogy a 
jubileumi XX. Nemzetközi Fúvószenekari Ta-
lálkozó megnyitóján közreműködjünk. 

 Az esemény fő helyszínein, Kézdivásárhelyen, 
Sepsiszentgyörgyön és Rétyen a zenekarok fel-
vonulása, majd szabadtéri koncertek követték 
egymást.

A nagy sikert hozó szereplések után ma-
radt idő a kikapcsolódásra is: megtekintettük a 
székelyudvarhelyi művészeti szakiskolát, kirán-
dulást tettünk a világon egyedülálló Mohos-tő-
zegláphoz, megfürödtünk az érintetlen szépsé-
gű Szent Anna-tóban, meglátogattuk a Székely 
Nemzeti Múzeumot, és zenekarunk alkalmi 
focicsapata még a vendéglátóink együttesén is 
győzelmet aratott. Esténként pedig elbeszélget-
hettünk a székelyek gondjairól-örömeiről, hall-
gathattuk ízes beszédüket, és élvezhettük kitű-
nő konyhájukat.

Ê Demeter Tibor

Hetedikén 
hétkor 
hetvenéves 
Sorsaim címmel mutatta be fiatalkori 
rajzait Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, 
a Karinthy Frigyes Gimnázium művé-
szettanára a kerület Pro Urbe díjasa. A 
bemutatott művek Pestszentlőrinc régi 
világát idézik.

Több száz fős érdeklődő közönség gyűlt össze 
augusztus 7-én Rózsavölgyiné Tomornyák Git-
ta kiállításának megnyitóján a Fehéren Feketén 
Galériában. Az esemény apropója, hogy a Ka-
rinthy Frigyes Gimnázium művészettanára, a 
kerület Pro Urbe Díjasa ezen a napon, 7 órakor 
töltötte be 70. életévét. A megnyitón művész 
kollégák, pályatársak, tanítványok és a kerület 
nevében Ughy Attila polgármester köszöntötte.

Gitta néni lokálpatiróta pestszentlőrinci. A 
kerületben született és azóta is itt lakik. 1966 
és 1982 között a kerület általános iskoláiban 
tanított, 1986 augusztusától a Karinthy Frigyes 
Gimnáziumban tanít. Az iskola indulásakor 
kidolgozta a rajz és műalkotások elemzése spe-
ciális osztályok, a rajztagozat tantervét, mely 
osztályoknak éveken át vezető tanára, és ami-
kor csak lehetett, osztályfőnöke volt. Számtalan 
iparművész és képzőművész, illetve rajztanár 
kezdte művészi pályáját az ő értő szakmai irá-
nyítása alatt. Sokoldalú munkájának elismeré-
seként az Iparművészeti Egyetem hallgatóinak 
gyakorlati tanításait vezető tanár lett. Nagy 
sikerű tehetséggondozó szakköröket indított, 
vezetett és vezet jelenleg is, külön odafigyelve a 
kerületi középiskolásokra.

− Az ismerősök közül sokan tudják, hogy Git-
ta néni édesapja fodrász volt Pestszentlőrincen. 
A fiatal Gitta a fodrászüzletben várakozó, be-
szélgető, tréfálkozó emberekről készített tanul-
mányrajzokat. Hallatlanul érdekes anyag. Nem 
véletlen, hogy a magnyitó óta is rendszeresen 
jönnek látogatók – mondta el Nádasdi Mihály, 
a galéria alapítója és vezetője.

A 70. születésnap apropóján Rózsa völ gyi né 
Tomornyák Gitta egy bővebb kiállítási anyag-
gal is bemutatkozik: szeptember 11-én a Kondor 
Béla Közösségi Házban nyílik meg Természet – 
mitológia című tárlata.

Ê K. Gy.

Sarkadon 
jártak az 
iskolások
(Lead) A Szenczi és a Kandó iskola, va-
lamint az Árpád-házi Szent Margit-plé-
bánia hittanosai a Békés megyei Sar-
kadon nyaraltak.

A nyolcnapos táborozás alatt a vízé és a játé-
koké volt a főszerep. A diákok ellátogattak a 
gyulai termálfürdőbe, két napot nádházakban 
töltöttek a Fekete-Körös és a Fehér-Körös talál-
kozásánál, Szanazugban.   

A gyerekek (a Szenczi Molnár Albert Refor-
mátus Általános Iskola, a Kandó Téri Általános 
Iskola diákjai és az Árpád-házi Szent Margit-
plébánia hittanosai) 11 kilométeres kenutúrán 
is részt vettek, vízibicikliztek, kajakoztak, és 
természetesen nem maradhatott el a tábortűz, 
az éjszakai őrség és a bátorságpróba sem. 

A programok között szerepelt mozi, vala-
mint többféle sportfoglalkozás is. A  vasárna-
pi  szentmisét immár hagyományosan a tábor 
vezetője tartotta a sarkadiaknak és a budapesti-
eknek közösen a sarkadi katolikus templomban. 
A nyolcadik nap estéjén kellemesen elfáradva, 
rengeteg élménnyel szálltak le a buszról a gye-
rekek, és másnap reggel már beszámoltak a kö-
zösségi portálokon sarkadi élményeikről.

Arany- és 
ezüstdiplomák 
a kórusnak
Remekül szerepelt a Vörösmarty Mi-
hály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium Vörösmarty Leánykara 
az Ifjúsági Kórus-világbajnokságon és 
a Kóruszenei Világkupán Grazban.

A világ legnagyobb kórusversenyei közé tartozó 
két esemény fiatal énekesek és énekesnők egész 
sorát vonzotta Grazba a világ minden tájáról. A 
versenyszámokat összesen 14 kategóriában, két 
körben (kvalifikáció és bajnokság) rendezték 
meg. A 40 országból érkező több ezer résztvevő 
összesen 200 koncertet adott. 

Ezen a rangos nemzetközi versenyen a 
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Ál-
talános Iskola és Gimnázium Vörösmarty 
Leánykara Kabdebó Sándor karnagy veze-
tésével a kvalifikációs versenyen arany-, a 
nagydíjasok között ezüstdiplomát szerzett. 
A két versenyprogramon kívül a kó-
rus közös éneklésen is részt vett egy re-
neszánsz udvarban, a Landhaushofban. 
– A Vörösmarty Leánykar nemcsak énektudá-
sával vívott ki elismerést, hanem kulturált vi-
selkedésükkel is jó hírét vitték országunknak 
és kerületünknek is – mondta Járainé dr. Bődi 
Györgyi, az iskola igazgatója. – A szülők anyagi 
áldozatvállalása nélkül nem utazhattunk volna 
el, de segítséget nyújtott a kerületi önkormány-
zat is, ugyanis ingyen bocsátotta a kórus ren-
delkezésére a buszt, valamint a verseny nevezési 
díját is kifizette.

 
Nem akarnak 
riasztani
Markáns hangjáról, extravagáns látás-
módjáról híres a fennállásának 15. év-
fordulóját ünneplő, kerületi alkotókból 
álló Sokk-Art művészeti csoport. A ta-
gok állandó találkozóhelyükön, a Kon-
dor Béla Művelődési Házban rendeztek 
jubileumi kiállítást.

„Elriasztani nem akarunk senkit, ezért elárul-
juk, hogy ez a sokkeffektus nem okoz maradan-
dó károkat, ezzel szemben remélhetőleg nem 
mindennapi élményt ad kevésbé megszokott 
látásmódokból. Ugyanakkor sokfélék vagyunk, 
és sokfélét csinálunk. Egyébként meg szerin-
tünk jól hangzik az, hogy Sokk-Art” – vallják 

programjukban a Sokk-Art művészeti csoport 
tagjai.

A kissé extravagáns alkotói műhely tagjai 
tizenöt évvel ezelőtt a Karády-villában rende-
zett nyári művésztáborban barátkoztak össze. 
Többségük a XVIII. Kerületi Művészeti Egye-
sületből érkezett, amely a magas létszám és a 
heterogén összetétel miatt hamarosan szűkös 
lett számukra. Az új művészeti csoport megala-
kulását Török Ibolya kezdeményezte 1997-ben, 
az ötletből pedig immár másfél évtizedes siker-
történet lett.

A Sokk-Art tagjai a Kondor Béla Művelődési 
Házban találkoznak rendszeresen, itt rendezték 
meg augusztus elején-közepén a jubileumi kiál-
lításukat is, amelyre − a csoport eddigi történe-
téhez méltóan − színes, ötletes anyagot hoztak 
el.

− Azt hiszem, egy jubileumi művészeti kiál-
lítás egyik alapvető célja a megállás, a számve-
tés. Honnan indultak, hova jutottak el? – fogal-
mazott köszöntőjében Kiss Róbert képviselő, az 
esemény szóvivője, hozzátéve: − Kívánom, hogy 
a művészcsoport még sok-sok évig szolgálja a 
XVIII. kerületben a kultúra céljait!

Ê K.Gy.

Pezsgő élet 
a Dunakanyar 
csendjében
Az Eötvös Loránd Általános Iskola mű-
vészeti alkotótábora, a „Tomatábor”, 
idén 17. alkalommal fogadta Verőcén 
a diákokat. A tábor szervezője Hoósné 
Tomasovszky Mária volt.

Sokféle kézműves technikát alkalmaztak a tá-
borozó diákok: tűzzománc, gyöngyfűzés – szö-
vés, bőrtechnikák, hímzés, linómetszés, szitá-
zás. A bőrtechnika és a tűzzománc ötvözésével 
egy kulcstartó készült. Környezetbarát módon, 
textilhulladékból fontak karkötőket. A progra-
mokat linómetszés, szitázás színesítette. 

A kézműves foglalkozások mellett számos 
sportolási lehetőség várta a fiatalokat, akik fo-
ciztak, strandröplabdáztak, kosárlabdáztak, 
asztaliteniszeztek, tollaslabdáztak. 

Reggeli torna nélkül egy nap sem kezdődhe-
tett, délutánonként pedig forgószínpados meg-
oldással zajlottak a csoportok közötti sportver-
senyek. Az esti program játékos és ügyességi 
vetélkedők sorozata: szituációs, csapatépítő, és 
ügyességi játékok voltak. A mozgáskultúra fej-
lesztését tánctanítással színesítették a Tébláb 
együttes táncosainak vezetésével.

Az esti túra és bátorságpróba, a hajókirán-
dulás, a skanzenlátogatás nagy sikert aratott. 

5kor mértéktartóan 
Modus címmel az 5KOR Képzőművész Csoport a révkomáromi Limes Galériában 
mutatkozott be a nyáron. 

Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston és Magyar József, vagyis a lőrinci 5KOR 
Képzőművész Csoport Révkomáromban is igazolta az önálló munkákkal és a közös vállalásokkal hi-
telesített program maradéktalan beváltását és létjogosultságát: felelősséggel áthatott komoly, érzékeny, 
a hely szellemével összehangolt művek egységes, mégis változatos kollekcióját tárták  a látogatók elé. 

A tárlat címe, a Modus, a mérték szó, illetve fogalomkör, a művészet, az esztétika és a morál egyik 
nagyon fontos kategóriája. 

A téma megválasztásának különös jelentősége volt, ugyanis szükségszerű meghatározóként kellett 
mérlegelni a különleges helyszínt, e fantasztikus atmoszférájú kiállítóteret, amely – mint a tér, a falak 
maguk is sugallják – egy hajdan szakrális térként funkcionáló, templomból kiállítóteremmé alakí-
tott épület. Az öt művész úgy döntött, hogy helyspecifikus, vagyis a hely szelleme által diktált, e tér 
transzcendens világához illeszkedő művekkel jelentkeznek. Olyan alkotásokkal, amelyek tartalmilag 
és formailag is összefüggnek, illetve amelyek egy nagyméretű és nagyszabású közös mű köré szerve-
ződnek.
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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
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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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A gyermekek egészséges életmódra nevelését, 
a mozgás fejlesztését a jól felszerelt csoportszobák, 

tornaterem és nagy udvar biztosítja.
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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

Könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező, 
ambiciózus bérszámfejtő- könyvelő 

munkatársat keres főállásban XVIII. kerületi, 
nem dohányzó munkahelyre azonnali 

belépéssel! Jelentkezés:
konyveles70@freemail.hu
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Apróhirdetés

 SZOLGÁLTATÁS
n KERT – TELEKRENDEZÉS, FAVÁGÁS, BOZÓTÍRTÁS, GYEPESÍTÉS, PERMETEZÉS, 

TÉRKÖVEZÉS, TALAJCSERE, KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, JÁRDA-TÁMFALAK ÉPÍTÉSE, 
SZIGETELÉSEK. EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK VÁLLALÁSA REÁLIS ÁRON. 
TEL.: 06-70-391-8976

n Számítógép javítás az Ön otthonában, irodájában! 5500 Ft kiszállással együtt! H-P: 
8-22, Sz-V: 10-17 óráig. Telefon: 06 30 392 5723. Webtron Kft.

n Fordítás, tolmácsolás munkavállaláshoz, üzletkötéshez!
 vállaljuk külFöldi munkavállalással, tanulással kapcsolatos 

hivatalos iratok Fordítását, utazáshoz szállásFoglalás intézését, 
külFöldön történt balesetek biztosítókkal történő ügyintézését, 
üzleti és magánlevelezések lebonyolítását, stb., valamennyi európai 
ország nyelvén. gyors és pontos munkavégzés, alacsony áron. 
synergia műszaki Fordítóiroda. teleFon: 06 30 293 5969

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 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 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 Nyugdíjasként takarítást vállalok. Kis és nagytakarítás, vasalás, ablaktisztítás. 
Érdeklődni: 0630-44-77993

n Megbízható, leinformálható házaspár vállal heti és nagytakarítást, festés utánit is, reális 
áron. Függöny mosás, vasalás. Kerti munka. Gyors, precíz munka. Tel.: 061-276-0927

 OKTATÁS
n DAJKA, KISGYERMEKGONDOZÓ, GYÓGYPEDAGÓGIAI 

ASSZISZTENS KÉPZÉS. KASZA KÉPZÉS Tel.: 276-5918 NUSZ: 
01006404

n GITÁR – ANGOL – NÉMET oktatás kezdő – haladó szinten. Házhoz is megyek. 
 Tel.: +3630-964-5341

n ZONGORAOKTATÁS komplex módon. Kottaismeret, zenei előképzettség, 
hangszerismeret nem szükséges! Zenetagozatosoknak szolfézsból, összhangzattanból, 
formatanból stb. korrepetálást is vállalok. Érdeklődni: 06-70/63-40-996

n angol, német, Francia, spanyol nyelvoktatás a Fórum 
mozinál! egyéni oktatás rugalmas időbeosztással, kezdőtől 
a haladóig 2000 Ft/60 perc. Felkészítés az iskolai oktatásra, 
társalgási gyakorlatok, üzleti nyelv. hasznosítható 
nyelvtudás! kocsmár péter teleFon: 06 30 293 5969 

n van megoldás! intenzív, egyénre szabott Fejlesztő 
Foglalkozások magyar nyelv és matematika tantárgyakból, 
alsó tagozatosoknak az üllői útról nyíló mellékutcában az 
iparvasútnál. némethné tarsoly edit +36/30–57-88-437

 www.FejlesztoFoglalkozas.hu 

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

n ANGOL nyelvoktatást vállal minden szinten, minden korosztálynak, tapasztalt 
diplomás tanárnő!. Hívjon bizalommal, akár hétvégén is. Telefon: 0630-417-9956

ÁLLÁS

n pestszentlőrincen levő háztartási-vegyiáru üzletbe eladó-
pénztáros, illetve napi 4 órában kisegítő munkatársat 
keresünk. önéletrajzot "tapasztalt" 8210 veszprém, pF.: 1728 
címre kérjük küldeni.

n könyvelőiroda gyakorlattal rendelkező, ambiciózus 
bérszámFejtő- könyvelő munkatársat keres Főállásban 
Xviii. kerületi, nem dohányzó munkahelyre azonnali 
belépéssel. jelentkezés: konyveles70@Freemail.hu.

 INGATLAN
n Pestlőrincen a Reviczky Gy. utcában 44 m2-es, VI. emeleti, világos, jó állapotú 

panellakás konyhabútorral, azonnal költözhetően eladó. Jó közlekedés, havi fix rezsi. Képek: 
http://ingatlan.com/5620824.  Ár.: 8,9 M Ft. Tel.:06-20-320-56-50

n eladó lőrincen 165 négyszögöles telken, 5 éve épült 
könnyűszerkezetű 110 m2-es garázsos  összkomFortos 
családi ház,  + egy különálló 25 m2-es összkomFortos kis 
házrész, csendes nyugodt környezetben. irányár; 38 millió 
Ft. érdeklődni; teleFon; 06-20-252-8958

n Gloriett telepen eladó egy első emeleti 45 nm-es 1,5 szobás, világos, tehermentes 
lakás. A lakáshoz tároló tartozik, valamint közös használatú belső kert. Óvoda, iskola a 
közelben, jó közlekedés jellemzi. Irányár:10,9 millió Ft. Tel.: 30/444-3368

n Havanna lakótelep elején 6. emelet 35 nm-es másfélszobás, vízórás, fűtésmérős lakás 
eladó. Irányár: 6.5 millió Ft. Tel.: 20/524-9463

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 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 KISZ – telepi, 54nm-es 2 szobás II. emeleti erkélyes lakás 9.9 MFt., LIPTÁK 
– telepi kétgenerációs kertes ház 15,5 MFt.-ért eladó, vagy értékegyeztetéssel cserélhető is. 
Érd.: www.ubo.hu, Tel.: 0670-366-8059

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 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 IGAZÁN SZÉP felújított napfényes másfél szobás 49 m2-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

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

autóbuszos kirándulást szervez! 2011. szeptember 18-én vasárnap Ozora, Simontornya 
és Dég várainak, kastélyainak megtekintésére. Jelentkezni lehet: Horváth Lászlóné 
klubvezetőnél. Tel.: 294-59-93, Harmati Istvánné pénztárosnál tel.: 290-36-07 MINDEN 
ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

n LAKATOS NAP  2011. szeptember 11-én  ( vasárnap ) de. 10.00 órai kezdettel 
a Görögdombon ! Egész napos, műsoros szabadtéri rendezvény. Védnök: Ughy Attila 
polgármester, országgyűlési képviselő Kucsák László alpolgármester, országgyűlési 
képviselő. Sztárvendég:  KÖKÉNY ATTILA ( 14.30 óra )Lecsó főzőverseny, vetélkedők. 
Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját. ( Vásározókat fogadunk.  Lakatos Lakótelep 
Környezetéért Egyesület  06/30/459-5049. 

 EGYÉB
n Kerületi családi házban kb. 80 nm szuterén raktározásra vagy vállalkozásra kiadó. 
 Tel.: 294-30-55

 PROGRAM
n A Keresztény Advent Közösség minden szombaton a teremtés, megváltás 

eseményére emlékezve és a Föld újjáteremtése ígéretére előretekintve istentiszteletet tart a 
XVIII. ker., Reviczky Gyula u. 46. sz. alatti Biblia-házban. 

n Előadás- és beszélgetéssorozat a Reviczky utcai Biblia-házban. Az Oltalom 
Alapítvány által szervezett, a Thököly úti könyvtárban tartott Mit mond a Biblia 66 könyve? c. 
előadás-sorozat hosszabb szünet után új helyszínen folytatódik, a 1181 Bp., Reviczky Gyula 
u. 46. szám alatti Biblia-házban.

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

VÁROSKÉP 2010. MÁJUS 25. www.varoskep.hu • www. bp18.hu

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.

KERÜLETIEK
A KERÜLETIEKÉRT!

FELHÍVÁS: Az ÚJONNAN ALAKULÓ és már
MŰKŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK részére!

Ősszel ismét indul a nagy sikerre való 
tekintettel az

 „INGYENES VÁLLALKOZÓI
OKTATÁSSOROZAT”!

Kezdési időpont:
2011. október 18 (kedd) 16-óra.

Helyszín:
BKIK Iroda. 1185. Budapest, Üllői út 592.

Az „INGYENES” oktatási tematikát és kérdéseket 
bővebben a helyi kamara honlapján olvashatják: 

www.bkik18.hu 

Jelentkezés a következő elérhetőségeken:
Telefon: 06-70-228-0282, 06-30-7426635,

06-1-2902350 
E-mail:bokrosne.ari@bkik.hu 

Jelentkezés időpontja: 2011. szeptember 1-től
2011. október 10.-ig. 

társasházkezelőt
Feladatok: 

Társasházakkal összefüggő 
műszaki ügyintézés 

társasházkezelői feladatok 
ellátása 

levelezés 
hibaelhárítás, 

karbantartás, felújítás 
leszervezése, ellenőrzése

kapcsolattartás a 
számvizsgálóbizottsági 

tagokkal
közgyűlés megtartása, 

levezetése
Jelentkezési feltételek:

szakirányú, 
társasházkezelői 

végzettség, 
műszaki ismeretek,

társasházi törvény ismerete
precizitás, kultúrált 

megjelenés
gyors ügyintézés, 
alapos szakmai 

felkészültség

kertészt
Feladatok:

– Általános kertészeti 
feladatok ellátása 

Elvárások:
kisgépkezelői vizsga 
(fűkasza, kistraktor)

Szakmunkás 
bizonyítvány

Büntetlen előélet
Gyorsaság, precizitás, jól 

terhelhetőség

takarítót
Feladatok:

– Általános takarítási 
feladatok ellátása 

Elvárások:
– Szakmunkás 
bizonyítvány 

-Büntetlen előélet
– Gyorsaság, precizitás, 

jól terhelhetőség
-Kultúrált megjelenés és 

viselkedés

1 fő 
adminisztratív 
munkatársat

 
Feladatok:

– Általános 
adminisztratív és 

minimális pénzügyi 
feladatok ellátása 

Elvárások:
középfokú végzettség 

számítógépes programok 
(Word, Excel) biztos 

tudása
tízujjas gépírás

minimális pénzügyi 
ismeretek

kultúrált megjelenés
Büntetlen előélet

Gyorsaság, precizitás, jól 
terhelhetőség

DÉL-pESTI cÉG KERES 

Fényképes önéletrajzát, valamint  motivációs levelét  a  delpestallas@gmail.com e-mail címre kérjük megküldeni.
Fontos: Az e-mail tárgyában a betölteni kívánt  állás megnevezését kérjük feltüntetni!!!

www.bp18.hu
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� A madártej, a 
szatmári szilva, 
a pándi meggy 

után itt van a legújabb 
Zila-kreálmány, a 
kecskeméti barackos 
kölestorta, amely hiva-
talosan augusztus 20-
án lett Magyarország 
tortája. A pestszentlő-
rinci kis cukrászcsapat 
több hónapja készült 
az új ízvilágú sütemény 
megalkotására, ame-
lyet a nemzeti ünnep 
után az egész ország 
megkóstolhat, mert 
legalább másfél száz 
cukrászdában lehet 
majd kapni.

Temesi LászLó   

Évek alatt megszokhattuk, hogy 
a Zila Kávéházból, illetve a 
Krisztina Cukrászdából rend-
szeresen kikerül valami édes új-
donság, amelyet szárnyra kap az 
országos hírnév. Eddig négyszer 
tartottak a Parlamentnél nem-
zeti ünnepünkön „országtorta-
rendezvényt”, ebből háromszor 
a lőrinci finomságot kínálták az 
édesszájúaknak. 

A Mestertől 
kérték
Tavaly éppen az „egyhangú” 
sorozatos győzelem miatt nem 
indultak a versenyen – akkor 
vidékről a szilvagombócos torta 
nyerte el ezt a címet. A cukrász-
da vezetői idén újra késztetést 
éreztek az indulásra. Júniusban 

egy szakmai zsűri választotta 
ki azt a három tortát, amelyre 
szavazni lehetett. A legjobbnak 
ismét a Zila költeménye bizo-
nyult. A kecskeméti barackos 
kölestortáról Zila László mester-
cukrász mesélt.

– Amikor a pándi meggyes 
torta készült, Kecskemétről kap-
tunk egy levelet, amelyben meg-
kért egy hölgy, hogy a szatmári 
szilva és a pándi meggy után a 
legalább olyan híres hungaricum 
gyümölcsből, a kecskeméti ba-
rackból is készítsük el az ország 
tortáját – árulta el az ötlet titkát 
Zila László. – Tavasszal aztán 
megkeresett Szabó Imre karca-
gi molnármester, és arra kért, 
hogy mivel Karcagon nagy ha-
gyománya van a kölesnek – a 
birkafőző fesztiválon édességek-
hez is használják –, próbáljuk 
belőle összehozni az új tortán-
kat. Nem tudtam ellenállni a két 

igen kedves kérésnek, amelyek 
megmozgatták a fantáziámat, 
és nem volt más feladatom, csak 
össze kellett kombinálni a kölest 
a barackkal… 

tejben, vAjbAn
Azért ez nem volt olyan egysze-
rű. Zila László mindent elolva-
sott, amit a kölesről tudni kell – 
hiszen ma már nem olyan sűrűn 
használják étkezésre, mint an-
nak idején, pláne nem sütemény-
hez –, és hetekig törte a fejét, 
míg megszületett a tortakülön-
legesség, amelynek a piskótája 
tejben vajjal, vaníliával, reszelt 
citromhéjjal felfőzött köles alap-
ból készül, amit lenmagpehely, 
mandulaliszt, egész tojás és túró 
hozzákeverésével sütnek ki. A 
fennmaradó felfőzött alapból ke-
vés tejszínhab, sárgabarackdara-
bok és gyümölcsöntet hozzáadá-
sával készül Zila-tortaformában 

Magyarország legújabb tortája, 
amelyet a nagyközönség augusz-
tus 20-án kóstolhat meg a Mi-
niszterelnöki Hivatal és a Ma-
gyar Cukrász Ipartestület közös 
szervezésében. 

A budai rakparton 10-15 ezer 
szeletet értékesítettek – a be-
folyó összeg egy részét a csán-
gói látássérült gyerekek részére 
ajánlották fel –, majd mintegy 
másfélszáz cukrászdában árusít-
ják (címük a cukrász ipartestület 
honlapján) országszerte, ezzel is 
tovább öregbítve a pestszentlő-
rinci cukrászok hírnevét. 

A kecskeméti sárgabarackból 
összeturmixolva készülő öntet 
tetejét kevés étcsokoládéval és 
felezett sárgabarackkal díszítik. 

A köles jótékony 
hAtásA

A köles egy hagyomá-
nyos magyar gabona, 
kedvező élettani ha-
tásokkal. évszázadok 
óta ismert hazánkban. 
lúgosítja a szervezetet, 
hétféle aminosavat tar-
talmaz, lisztérzékenyek 
is fogyaszthatják, s 
cukorbetegeknek is jó, 
mert lassú a felszívódá-
sa. Fogyasztása hozzá-
járul a bélrák kialakulá-
sának megelőzéséhez, 
és jótékony hatással 
van az arcbőrre is. 



A köles és a sárgabarack varázslata
Zila László tortakölteménye harmadszor kápráztatta el az országot

Recept A 12 szeletes toRtához
A hántolt kölest (290 g) alaposan mossuk át forró 
vízzel, majd folyamatos keverés mellett főzzük pu-
hára tejben (1,1 l), sóval (5 g) és a vaníliarúd kikapart 
belsejével. Amint puhára főtt, vegyük le a gázról, és 
adjuk hozzá a cukrot, a vajat és a reszelt citromhéjat. 
ezáltal mintegy 1400 gramm kölesalap készül. A lefőtt 
alapból mérjünk ki 500 g-ot, letakarva tegyük félre, és 
hűtsük le a töltéshez krémként, a visszamaradt forró 
kölesalapot pedig használjuk fel a piskóta sütéséhez. 

A szemvizsgálatnak 
nincs alsó határa
Vigyük idejében szakorvoshoz a gyereket

Jó, ha a gyereket egyéves korára 
már látta szemész, mert minél 
korábban tudunk a látászavar-
ról, annál jobban korrigálható, 
és sok kudarcot előzhetünk meg 
ezzel.

– Gyermekkorban leggyako-
ribb a befelé forduló kancsalság, 
amely a távollátás talaján alakul 
ki, és szemüveggel lehet korri-
gálni – mondta dr. Juhos Piros-
ka gyermekszemész specialista. 
– Máskor a kancsalság kísérő 
tünete egy meglévő organikus 
szembetegségnek: a valódi be-
tegség az, hogy a gyermek nem 
lát jól, ezért másodlagosan befe-
lé fordul a szemgolyó. 

A távollátás következtében 
kialakuló kancsalság szempont-
jából különösen veszélyeztetett 
az, akinek a szűkebb vagy tá-
gabb családi körében valakit 
kancsalság miatt kezeltek, vagy 
aki gyermekkora óta szemüve-
ges.

Még újszülöttet is meg lehet 
vizsgálni, ezért fontos, hogy ha 
a gyermekorvos vagy a szülők 
szemészeti rendellenességet ész-
lel nek, keressék fel a szemor-
vost. Léteznek olyan műszerek, 
amelyekkel már csecsemőkor-
ban meg lehet állapítani a lá-
tóhártya működési képességét, 
meg lehet nézni, hogy milyen 
a szemfenék. Öt-hat hónapos 
kisbaba szemére bátran felte-
hetünk szemüveget. Ha szüksé-
ges, olyan hajlékony szemüveget 
írhat fel az orvos, amely nem 
jelent veszélyt számára. Ha a 
családban előfordul látászavar 

vagy más szembetegség, el-
lenőriztessük rendszeresen a 
gyerek látását. Ajánlatos vol-
na már újszülött korban vagy 
egészen kiscsecsemő korban 
elvégezni a szűrővizsgálatot, 
de az egészségügy jelenlegi 
helyzetében erre nincs lehe-
tőség. 

Gyakori, hogy a gyermekek 
késve kerülnek szemorvoshoz, 
és bizonyos szembetegségeken 
már nem lehet segíteni. 
A tompalátás tipiku-
san olyan elválto-
zás, amelyet ha 
csak hatéves kor 
után ismernek 
fel, már nehéz 
kezelni, mert 
az iskolások 
n e h e z e n 
tűrik a 
s z e m 
ta kará-
sát, és 
ebben 
a z 
é l e t -
k o r -
b a n 
sokkal 
lassabb 
a javulás. 
Ha más-
fél-két éves 
korban elvégzik 
a vizsgálatot, 
néhány hét, 
néhány hó-
nap után 
ered mény t 
lehet elérni.

nem kell a világ végé-
re menni a budapesti 
pecásoknak a jó fogásért. 
A város belső részétől pár 
percre kies környezetben 
várja a pestszentlőrinci 
Balázs-tó a sporthorgá-
szokat. sőt – mivel a tó a 
repülőtér közelében van – 
akár londonból is hamar 
ideérhet a sporthorgász.

Egyre kevesebben engedhetik 
meg azt a luxust maguknak, 
hogy távoli tájak horgászvi-
zeinél vakációzzanak. A bu-
dapesti horgászok többsége a 
Ráckevei-Dunához, a csepeli 
kavicsbányatavakhoz vagy ép-
pen a Naplás-tóhoz jár hódol-
ni a szenvedélyének. A XVIII. 
kerületben a Gyömrői út mel-
lett (a Ferihegyi gyorsforgalmi 
útnál), az erzsébettelepi Vajk 
utcában található egy varázs-
latos horgászparadicsom, a Ba-
lázs-tó. 

A tó egy téglagyárhoz tarto-
zó kubikgödör volt az 1920-as 
években. A gyár tulajdonosát 
Balázs Istvánnak hívták, ő a 
névadó. Az agyagbányászat so-
rán tetemes víz tört fel, így ala-
kult ki a mintegy egy hektáros 
vízfelület. (A tó hét-nyolc méter 
mély, és a vízfelülete 80 méter 
széles.) 

A helyi legendárium szerint 
a tavacskát egy halkereskedő 
bérelte, és itt tárolta haltartó 
bárkákban az eladásra szánt 
halat. Egy alkalommal azon-
ban a bárkákból váratlanul az 
összes hal a tó vizébe került, 
a halkereskedő tönkrement, a 
környékbeli emberek pedig el-
kezdtek horgászni a Balázs-tó 
vizéből. 

A lőrinci horgászegyesület 
1945-ben alakult, és a mai napig 
szervezett körülmények között 
biztosítja a Balázs-tavon a hor-
gászatot. A pecások kellemes, 
civilizált körülmények között 

hódolhatnak a szenvedélyük-
nek, ősfák terebélyes lombjai 
biztosítják napmelegben a hűs 
árnyat, s a víz- és áramellátás is 
megoldott. 

Az infrastruktúra csábítása 
és a tó nagyon gazdag halállo-
mánya tette a fővárosi pecások 
között közkedveltté a tavat. Ha-
vonta telepítenek pontyot, de 
szép számmal előfordul a víz-
ben amur, harcsa és kárász is. 

Egyre többen járnak a pest-
szentlőrinci Balázs-tóra hor-
gászni, pihenni, és ezt csak 
ajánlani lehet a többi horgász-
társnak is. 

A napi horgászatnál elvihe-
tő egy darab nemes hal és 3 kg 
egyéb hal, kárászból 10 darab. 

A Balázs-tó (Vajk utca 6.) 
könnyen megközelíthető a kő-
bánya–kispesti metróvégál-
lomásról a 82-es vagy a 98-as 
busszal, valamint Kőbányáról a 
17-es busszal.

Ê Fülep

A gyermekek 5-10 százaléka küszködik valamilyen szemészeti 
problémával a szakirodalom szerint. ez már népbetegség. 
Az idejében elvégzett vizsgálattal sok komoly baj előzhe-
tő meg.

Londonból is jöhet 
a sporthorgász
Jó fogást kínál a pestszentlőrinci Balázs-tó
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� A templom-
ba járó római 
katolikus hívek 

sokszor megcsodálják 
a szentmisét celeb-
ráló atya miseruháját, 
az alkalomhoz illő 
ünnepélyességét, 
esetenként a visz-
szafogottságát, de 
– tisztelet a kivételnek 
– nem mindig tud-
ják, mit takarnak, mit 
jeleznek a liturgikus 
színek. Czap Zsol-
tot, a szemeretelepi 
katolikus templom 
plébánosát kérdeztük 
a színek, az öltözet 
jelentőségéről.

 
– Engedjen meg egy „civil” 

kérdést. Azért is, mert ön fia-
talember, negyvenesztendős, 
így bizonyára érdekli napjaink 
utcai divatja is. Amikor nem 
az Isten házában szolgál, mit, 
milyen színt visel a legszíve-
sebben?

– Nem vagyok válogatós, 
különc meg végképp nem. Azt 
veszem fel, ami tetszik, amiben 
kényelmesen érzem magam. Ha 
már a színt kérdezte, elárulom, 
a feketét részesítem előnyben. 
Nincs ennek különös oka, így 
alakult ki az évek során, meg ez 
nem feltűnő, nem kirívó.

A fehér sZín 
A tisZtAságé

– Régebben, a múlt rend-
szerben feltűnő volt, ha egy-
egy atya papi ruhában, reve-

rendában ment ki az utcára. 
Ma már csak szerzetesren-
dek atyáit lehet látni a saját 
rendjük öltözetében.

– Igen, s őket sem gyakran. 
A szerzetesek száma nem nagy, 
így ritkábban is lehet találkozni 
velük. A római katolikus pa
pok úgynevezett papi civilben 
járnak az utcán, ha éppen ezt 
akarják felvenni. Ez egy spe ciá
lis kiképzésű ingnyakat jelent, 
amibe bele lehet tolni a kemé
nyített gallért. Kimondottan 
elegáns viselet.

– Mit szimbolizálnak azok 
a színek, amelyekben a pa-
pok az oltár elé lépnek? Mi a 
jelentősége ezeknek?

– A színek még az ószövet
ségből fakadnak, ezek jelképe
zik azt az adott liturgikus idő
szakot, amelyet éppen megél a 
katolikus egyház. Az 1200as 
években alakult ki az a szín
rend, amelyben misézünk az 
adott ünnepen. A piros például 
a vértanúság színe. Ilyen mise
ruhát hordanak az atyák többek 
között nagypénteken, Jézus ha

lálának a napján, de több más 
egyházi alkalomkor is.

– Mit jelképez a fehér?
– A fehér, mint önmagában, 

a tisztaságot sugallja. Amikor ez 
év májusában boldoggá avatták 
II. János Pál pápát a Vatikánban, 
milliók láthatták, hogy fehérben 
voltak az atyák, mint ahogy a 
Máriaünnepeken is ez a pap
ság színe. Aktuális példaként 
mondom, hogy a napokban ün
nepelt Nagyboldogasszonynak 
és a szeptember 8i Kis bol dog
asszonynak is a fehér a színe az 

oltár előtt. A fekete hagyomá
nyosan a gyászé, de lehet ez a 
lila is, amely a nagyböjtnek, az 
adventi időszaknak – de a bűn
bánatnak is – a liturgikus színe.

KétsZer 
róZsAsZínben

– Igaz, ritkán, de celebrál-
nak szentmisét az atyák rózsa-
színben is. Ez mivel van össze-
függésben?

– Rózsaszínt valóban nem 
gyakran viselünk, évente mind

össze két alkalommal. Az egyik 
advent harmadik vasárnapja, a 
másik pedig a nagyböjt negye
dik vasárnapja. A rózsaszín az 
örvendezés kifejezésére szolgál.

– Mit visel a pap az oltár 
előtt a miseruhája alatt?

– Ezt a fehér öltözetet – a fe
hér latin neve alapján – albának 
hívják.

– Mikor kerül elő a sekres-
tyéből a palást?

– A misén kívüli liturgikus 
események díszes öltözete ez. 
Körmenetek, temetések, esküvők 
alkalmával ölti magára a pap.

fiZetni Kell 
A minőségért

– Említette, hogy sok-sok 
évszázada kialakult a színek 
rendje. Mégis, kinek köszön-
hető, hogy napjaink atyái 
éppen mit hordanak az oltár 
előtt az adott időszakban?

– Nagy Szent Gergely a VI. 
században állt az egyház élén, 
őt nevezték liturgikus pápának. 
Ő volt az, aki lerakta az alapját 
bizonyos, a mai napig létező 
külsőségeknek, miseruhavise
leteknek, s az ő nevéhez fűződ
nek a gregorián énekek is.

– Mennyibe kerül egy-egy 
miseruha, s azok kinek a tu-
lajdonában vannak?

– A ruhák az adott plébánia, 
templom tulajdonát képezik, te
hát közösek. Ami az árakat ille
ti, más termékekhez hasonlóan 
ezeknek is nagyon eltérők az 
árai. Lehet vásárolni 20 ezerért, 
de kapható 80–100 ezer forin
tért is. Itt is a minőséget, a dí
szítést kell megfizetni. A határ a 
csillagos ég.

Az oltárnál nem a külsőség teszi az embert
Megcsodáljuk, de nem mindig értjük a miseruhák színeit

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

III. Senuda, Alexandria pápá
ja és Szent Márk evangélista 
Apostoli Katedrájának 117. pat
riarchája öt vezető püspökével 
együtt augusz tus 21én felszen
telte  Magyarország első kopt 
ortodox templomát a kerületi 
Selmecbánya utcában. A mint
egy háromórás szertartás több 
száz hívő jelenlétében rendkívül 
szigorú biztonsági intézkedések 
közepette zajlott az Istennek 
Szülője, Szentséges Szűz Mária 
és Mihály Arkangyal kopt orto
dox templomban, amely zsúfolá
sig megtelt.

A templomba csak fémde
tektoros kapun áthaladva, több
szöri ellenőrzés után lehetett 
bejutni, de csak azoknak, akik 
több órával korábban érkeztek. 
Így legalább kétszázan nem ju
tottak be, ők a templomkertben 
kivetítőn követhették a főoltár 
előtt folyó ceremóniát. Akiknek 
még itt sem jutott hely, azok az 
utcán hallgathatták a kihango

sított szertartást. A kopt pápa 
az arab és kopt nyelven zajló li
turgia során imádkozott, majd 
felszentelte a templom mindhá
rom oltárát, azok terítőit és szent 
edényeit, valamint az ikonokat 
és festményeket.

A vallási közösség papjá
nak, Juszef atyának III. Senuda 
a templomszentelés alkalmából 
díszrangot adott. Ezenkívül egy 
Szűz Máriát ábrázoló ikont aján
dékozott a templomnak, továbbá 
oklevelet és emlékérmet nyújtott 
át az egyházi közösség több tag
jának. 

A jeles eseményen a kor
mányt Hóvári János, a Külügy
minisztérium helyettes államtit
kára képviselte.

A templom papja rövid be
szédében köszönetet mondott 
mindazoknak, akik hozzájárul
tak az ország első kopt templo
mának a létrehozásához, és Isten 
kegyelmét kérte az igaz szolgá
latra.

EddIg Is A vAllást 
szolgáltA
Magyarországon az 
első kopt ortodox 
templomot hoztak 
létre a pestszentlő-
rinci szemeretelepen. 
Korábban református 
templom állt a helyén, 
de miután az már 
kicsinek bizonyult, a 
presbitérium döntött a 
régi templom eladásá-
ról, amit három évvel 
ezelőtt az egyházme-
gyei elnökség jóváha-
gyott. 



líbIától 
PEstszEntlőRIncIg
A Kopt ortodox Egyház 
szent Márk apostol 
tanításaira épül. Márk 
apostol líbiai származá-
sú volt, Alexandriában 
tanult, majd Palesztiná-
ban való tartózkodása 
idején csatlakozott 
Jézushoz. 



A KoPt Egyház 
MAgyARoRszágon
A hazánkban élő kop-
tok kérték III. senudát, 
hogy küldjön a szol-
gálatukra egy lelki-
pásztort. A Magyar 
Katolikus Egyház 
engedélyével a szent 
Péterről elnevezett 
IX. kerületi római 
katolikus templomot 
ajánlották fel misékre 
és szertartásokra. 2004 
nyarán III. senuda pápa 
kinevezte Juszef Khalil 
atyát állandó magyar-
országi szolgálatra. 
A nálunk élő arab ke-
resztények csatlakoz-
tak az egyházhoz, mivel 
a liturgia nyelve arab, 
illetve kopt. 



A kopt közösség első 
hazai temploma 
III. senuda, a kopt keresztény közösség vezetője augusztus 
21-én felszentelte egyházának első magyarországi templomát 
a szemeretelepen.

Gábor és Krisztina  
kimondta a boldogító igent

 
Emelkedett hangulatú társaságot láthatott az, aki augusztus 13-án délután besétált a bat-
thyány utcai Mária szeplőtelen szíve templom kertjébe. A sokaság is, az ünnepi öltözék is 
jelezte: örök hűséget esküszik két fiatal, gábor és Krisztina.

 

Fecskehajtó Kisasszony napja
A szűzanya születésének napját, Kisboldogasszonyt szeptember 8-án ünnepeljük, ami ki-
lenc hónappal van a szeplőtelen fogantatás (december 8.) után. 

Mária születéséről a Szentírásban semmit sem 
olvasható, csak apokrif hagyományból ismerjük 
a történetét. Eszerint Joachim és Anna sokáig 
magtalan volt, és csak idős korukra született lá
nyuk. A születés kedden történt, és a néphagyo
mány szerint ekkor Gábor főangyal is megjelent. 
A jeruzsálemiek a Bethesda fürdő mellett tiszte
lik a születés helyét.

Kisboldogasszony napját, másként Kisasszony 
napját már a XI. században számon tartották. A 
középkori templomok többségének eredetileg 
Máriapatrónusa volt, a barokk időkben aztán a 
Kisasszonybúcsúnapot választották hozzá. Egy 
korabeli legenda szerint Kisasszony hajnalán an
gyalok zengnek éneket a mennyekben.

Tápén e hagyománynak hódolva még napja
inkban is sok asszony megy ki Kisasszonynap 
hajnalán a Tisza partjára ,,napköltét” várni.  
Kisasszony napjára a jámborabb asszonynép 
virrasztással készül. A fecskék is összesereglenek 

már ilyenkor, hogy melegebb égtájak felé repül
jenek, ezért ezt a napot Fecskehajtó Kisasszony
nak is nevezik. Ilyentájt kezdődik a termény be
takarítása. Leverik a diót is, de a vetésre is kell 
gondolni, hogy Szent Mihályra, vagyis szeptem
ber 29re földbe kerüljön a mag.

A hegyvidékek parasztsága úgy véli, ha Kis
asszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, 
akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különö
sen a szőlészek szempontjából van jelentősége, 
mert a mondás szerint a szeptemberi meleg éj
szakák finom bort érlelnek.  

Az ünnep eredetileg annak a jeruzsálemi 
templomnak a felszentelési évfordulója, amely 
ott áll, ahol a hagyomány szerint Mária szüle
tett. Ez a templom a ma is létező Szent Anna
templom.

Márián kívül csak Jézusnak és Keresztelő 
Jánosnak üljük meg a földi születésnapját. Ez a 
nap a nagy Máriaünnepek közé tartozik.

Egyegy esküvőn már messziről feltűnő a meny
asszony és a vőlegény. Igen, a ruha teszi ilyenkor 
az embert. Az örömapákat és az örömanyákat 
pedig csillogó szemük, büszke pillantásuk árulja 
el. Persze miért is csinálna titkot gyermeke tán 
legszebb, legboldogabb, legfelhőtlenebb napjából 
a közvetlenül előttük lépkedő generáció két leg
fontosabb tagja, az édesanya és az édesapa?

Így volt ez a templomkertben két hete szom

baton is, amikor Zilizi Gábor és Bodonovich 
Krisztina járult az Úr színe elé, hogy kimondják: 
örök hűséget fogadnak. 

Gábor később elmondja, hogy ő vagyonőr, a 
párja pedig egy bankban dolgozik. Lehet, hogy 
otthon sem változik majd a felállás? Krisztina 
gyűjti a pénzt, Gábor pedig majd vigyáz rá...

Kelemen Imre atya, a főplébánia káplánja 
szép szavakkal adja össze a fiatalokat. 

Madrid volt a katolikusok fővárosa
Befejeződött Madridban a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó, amelyen XVI. Benedek pápa celebrált szentmisét a spanyol 
fővárosban. Öt földrészről sok tízezer fiatal hívő vett részt a szertartáson. A gondolat – mint oly sok nagyszerű, őt 
túlélő és megvalósuló idea – II. János Pál pápától származik, aki 1985-ben elérte, hogy két-három évente találkoz-
zon egymással a világ katolikus ifjúsága, közösen, szabadon ünnepelve a hitét. Az ifjú katolikusok legutóbb két éve, 
Ausztráliában, Sydneyben találkoztak. 

Czap Zsolt ugyan a fekete színt kedveli legjobban, de ünnepi miséken természetesen az alkalomhoz öltözik
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14 Ismerjük meg kerületünk értékeit a Kulturális Örökség Napjai soránProgramajánló

Szeptember 17-én 15-től 19 órá-
ig: Kulturális Örökség Napjai – 
„Legyünk hűek az örökséghez!” 
Várostörténeti utazás és séta a 
„Bókay kertvárosban” Kardos 
Gábor – Budapest XVIII. kerületi 
Kulturális Értéktár Alapítvány – 
és a PIHGY közös szervezésében.

A séta során bejárjuk a Bókay-
kertváros – azaz az Üllői út és a 
Szent Lőrinc-kápolna határolta 
területet. A gazdag program szá-
mos érdekességet tartogat, hiszen 
több épületnél személyes vissza-
emlékezéseket is hallhatunk csa-
ládtagoktól, családtagokról. Több 
helyen lehetőség lesz az épületek 
belsejének megtekintésére, és zá-
rásként a Szent Lőrinc-kápolná-

nál a Mayerffy család vár minket. 
Mivel a séta időben és „méterben” 
elég hosszú, két olyan találkozási 
pontot is beiktattunk, ahol csat-
lakozni és pihenni is lehet. 

Első találkozási pont: indulás 
az Üllői út–Városház u. sarkától 
15 órakor

Második találkozási pont: 
Kastély-villa, a Városház u.–
Dobozi u. sarkán, 16 és 16.30 óra 
között 

Harmadik találkozási pont: a 
főplébánia épülete a  Batthyány 
utcában, 17.30 és 18 óra között

Útvonal: Városház utca–
Üllői út–Baross utca–Wlassics 
utca–Városház utca–Bókay 
utca–Wlassics utca–Vasvári Pál 

utca–Fürst Sándor utca–Batthyá-
ny utca–Vasvári Pál utca–Bókay 
Kert–Margó Tivadar utca–Szent 
Lőrinc-kápolna
Felkeresett épületek: Japán Moz-
gó, Ledl pékség, Fórum cukrász-
da, polgári kaszinó, Sprung ká-
véház, Kondor-ház, Tófalvi-ház, 
régi Városháza, Kastély-villa, 
Kiss-műterem, Takács-ház, Bókay 
iskola, katolikus kultúrotthon, 
főplébánia, Szemere-ház, Bókay 
Kert, Kiss-villa, Szent Lőrinc-ká-
polna. Vezető: Heilauf Zsuzsan-
na. További információ: www.
oroksegnapok.hu honlapon, vagy
telefonon: Heilauf Zsuzsanna 
06-70-627-6477 valamint
Kardos Gábor 06-30-575-3568   

FELHÍVÁS
a Fővárosi szabó Ervin Könyvtár 

Lőrinci nagyKönyvtára 
(thököly u. 5.)

Pestszentlőrinc Legendáriuma
címmel  irodalmi pályázatot hirdet

    

K o r o s z t á l y o k :

i. 6–10 éves korig
ii. 11–14 éves korig 

 
Téma: 
– Írhatsz olyan mesét, amely Pestszentlőrincen történik – akár egy 

könyvtárban elkóborolt manóról –, s rajzokkal is illusztrálhatod.
– Írhatsz mondát, történetet, amely Pestszentlőrinc híres embereiről, 

nevezetességeiről szól.
Beadási határidő: 2011. szeptember 16.
Eredményhirdetés, díjkiosztás: 2011. október 9. 11 óra, 

Könyves vasárnap

Művedre a következő adatokat írd rá:
– nevedet, életkorodat, iskolád nevét, a telefonszámodat vagy az 

e-mail címedet. behozhatod hozzánk személyesen, vagy e-mail 
címünkre is elküldheted: fszek1803@fszek.hu

a műveket neves zsűri fogja elbírálni, és komoly jutalmak várnak.
a legjobb írásokat kötetben is megjelentetjük.

Legyünk hűek az örökséghez 

Programok

Hogyan old meg gyermeked nyelvtanulási gondjait most?

Angoloktatás gyerekeknek

www.gyereknyelviskola.hu
*az ajánlat 2011. szeptember 30-ig érvényes

Hozd el gyermeked bemutató óráinkra, 
és megajándékozzuk egy menő tornazsákkal.

+1 bónusz: 
az első 100 próbaórázó Helen Doron cd-t is kap ajándékba*

Diákjaink Camridge gyermek nyelvvizsga 
sikeressége idén is

Jelentkezz online, vagy a Facebookon!

100%

HirdETés

PEsTszEnTLőrinc-
PEsTszEnTiMrE  
ÖnKorMányzaTa

Üllői út 400.
Telefon: 296-1300
Városház u. 16.
Telefon: 296-1400
Ügyfélfogadás:
hétfő: 13.30–18, szerda: 8–16, pén-
tek: 8–12 óra
www.bp18.hu

rózsa MűvELődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 5. 16–22 óra között: New 
Dance Word nyílt nap a Rózsában. New 
style–hip-hop–modern táncok oktatá-
sa, fellépési lehetőség, rendezvényeken 
való részvétel. 
Szeptember 6-án és 8-án 17–18 óra 
között beiratkozás a Magic Dance 
Mozgásművészeti Stúdióba. 

PEsTszEnTiMrEi
sPorTKasTéLy

Kisfaludy utca 33/C.
Telefon: 297-3018
Augusztus 26–28.: Budapest eSport 
Cup számítógépes verseny
Szeptember 11.: Omega Pünkösdi 
Gyülekezet istentisztelete

Lőrinci nagyKÖnyvTár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Augusztus 30. 14 óra: a Tájak–Korok–
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Szeptember 10–11. egész nap: 
Szeptemberi kóstoló a Bókay Kertben: 
könyvtári totók, fejtörők, játékok
Szeptember 14. 17–19 óráig: 
KézműveSzerda – kalózoknak, de 
nem csak fiúknak –, kincsesláda-, 
kincsestérkép-, palackposta-készítés. 
Üveget hozz a postádnak!

csonTváry uTcai 
fióKKÖnyvTár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 1. 10–12 óráig: 
Csevegő csütörtök

PEsTszEnTiMrEi KÖnyvTár 
Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Augusztus 25. 10–16 óráig: társasjá-
tékklub
Szeptember 7. 14–18 óráig: kézműves 
foglalkozás keretében könyvjelző 
készítése 

gaLéria 18
Thököly út 5.
Szeptember 6. 17 óra: Balázs István 
grafikus-festő Reneszánsz portrék című 
kiállításának megnyitója

Kondor BéLa
KÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
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 kézmű-
vesnap
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
Szeptember 11–18. XIII. HAVANNA 
LAKÓTELEPI NAPOK (a részletes 
program szeptembertől a közösségi 
házban kérhető)
Szeptember 11. 10 óra: Csoki koncert
Szeptember 11. 18 óra: a 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta „fenn-
állásának” 70. évfordulója alkalmából 
rendezett Színe(i)m java: Természet-
Mitológia című kiállítás megnyitója. 
Köszöntőt mond: Ughy Attila polgár-
mester, megnyitja: Bereczky Loránd 
művészettörténész

városHáza díszTErEM
Városház utca 16.
Szeptember 15. 18.: Csodák az 
önálló Pestszentimre neve alatt – 
helytörténeti előadás a Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság 
szervezésében

ÚT gaLéria
Madách utca 49.
Szeptember 6. 18 óra: Magyar József 
festőművész kiállításának megnyitója. 
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 9–16, 
pénteken 9–14 óra között
Szeptember 14. 17 óra: állami lakótelepi-
ek találkozója – megemlékezünk Somogyi 
László plébánosról és Komlós Juci 
színművésznőről. Helyszín: Kondor Béla 
Közösségi Ház.
Pusztától a parkvárosig c. tablókiállítás.

PEsTszEnTiMrEi  
KÖzÖsségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Néptánc és népi játékok óvodásoknak 
és kisiskolásoknak szeptember 8-tól 
csütörtökönként 17–18 óráig. Havi díja 
2000 Ft. 
Újra indul a Köki Színjátszó Suli  
szeptember 10-én 9 órától. Zenés 
mesterség, beszéd, tánc és mesterség 
foglalkozásokkal, Kökényessy Ági 
színművésznő vezetésével.
Szeptember 14.: A természet csodái 
– Plugor Judit és Könczei Zsombor 
kiállításának megnyitója. Közreműködik: 
Magyar József.
Barangoló-kör – szeptembertől havi 
egy alkalommal kímélő túrák, amelyek 
során felfedezzük a természet csodáit.
Klasszikusbalett-oktatás szeptembertől 
5–8 éves gyerekek részére hétfőn és 
pénteken 17 órától. Havi díja 4000 Ft. 
Vezeti: Sándor Éva táncpedagógus.

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
Fogadóórák: hétfőnként 13–18 óráig 
családsegítő szolgálat; szerdánként 15-
17 óráig fogyasztóvédelmi tanácsadás; 
csütörtökön 17 órától kézimunka 
szakkör.

TégLagyári MEgáLLó
Üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
Augusztus 26. 21 óra: Lolly popdisco
Szeptember 10. 21 óra: salsa-est

PoLgároK Háza
Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17, csütör-
tökön és pénteken 14–16, szombaton 
9–12 óra között
Szeptember 17. 17 óra: A Tartozunk 
– Összetartozunk sorozat következő 
vendége a Délvidék. Szeptember 7-től 
minden szerdán 14 és 16 óra között 
ingyenes jogi tanácsadás!

BaL 18
Üllői út 337. (MSZP-székház)
Szeptember 22. 17.30: Közéleti 
kávézó – porondon a nyár esemé-
nyei, történései: devizahitelesek és 
árfolyamgát, avagy mi lesz 2014-ben 
az adósokkal, elszálló frankárfolyam, 
elszálló államadósság, reálhozam-
kifizetések és lenyelt nyugdíjak, több 
évtizedes munkavállalói jogok eltörlése, 
szakszervezeti tehetetlenség, avagy a 
sztrájkjog korlátozása.
Házigazda: Feitl István. A belépés 
díjtalan.

naTiK nőK a Xviii. 
KErüLETérT aLaPíTvány

Üllői út 453.
Telefon: 295-0777, fax: 295-0666
www.natik.hu
Barangolás Dél-Lengyelországban – a 
nagy sikerre való tekintettel ismét 
megszervezzük a kirándulást. Időpont: 
2011. szeptember 29.–október 2. 
Jelentkezni július 20-tól lehet a NATIK 
elérhetőségein.
Szeptemberben, előzetes egyeztetés 
utáni nyitva tartással, minden kedves 
vásárlót szeretettel vár a NATIK-Antik-
vár a NATIK-irodában! Folyamatosan 
gyarapodó készlettel, könyvenként 200 
Ft-os áron.

Kávéházi beszélgetések
A sokak által kedvelt Szabad Alkotók 
Köre szervezésében a Zila Kávéház 
galériájába várnak mindenkit augusztus 
31-én 19 órakor, aki szeretné megis-
merni, köszönteni a 70. születésnapját 
ünneplő Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanárt. A zenéről Horváth Árpád 
gondoskodik, a beszélgetést Gálfi Irén 
vezeti.

Őszi tánciskola 
A többszörös magyar, Európa- és 
világbajnok Botafogó táncegyüttes 
vezetésével és szakmai irányításával 
tánctanfolyamok indulnak általános 
iskolások és középiskolások részére a 
Bókay Kertben (1181 Bp., Szélmalom 
u. 33.). Tánctanárok: Dalotti Tibor 
nívódíjas táncmester, Krizsa Mária 
nemzetközi bajnok. Bővebb információ: 
06-20-938-4504, vagy a 06-23-451-
900 telefonszámokon, valamint www.
botafogo.hu honlapon.
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� Júniusban ren-
dezték meg a 
görög fővárosban, 

Athénban a speciális 
olimpiát, a szellemileg 
sérült sportolók sereg-
szemléjét. A száznál 
több ország sportoló-
jának versenyei során 
hazánkat 76 fiatal 
képviselte. Köztük volt 
a kerületünkben élő 
62 kilós cselgáncso-
zó, Lipták Viktória, 
aki aranyéremmel tért 
haza.

A 23 éves lány széles mosollyal 
köszönthette a szüleit a hazaér-
kezése után, ugyanis olimpiai 
bajnokként szállt ki a repülő-
gépből. Vikivel tökéletesen lehet 
kommunikálni, így öröm és él-
mény volt beszélgetni vele.

– Emlékszik az épek hét 
évvel ezelőtti athéni olim
piájára?

– Tizenhat éves voltam ak-
kor, csak néhány emlékképem 
maradt meg.

– Arra biztosan nem 
gondolt, hogy néhány év
vel később ön is ott állhat 

dobogóra, ahol a nagy 
elődök, s ráadásul arany
éremmel a nyakában.

– Akkor még nem is cselgán-
csoztam. Úsztam, görkoriztam, 
gyorskoriztam, atletizáltam 
azokban az években. A csel-
gáncsot öt éve kezdtem el, s jól 
döntöttünk, hogy a tatamit cé-
loztuk meg, mert itt kötöttem 
ki igazából. Beleszerettem ebbe 
a sportágba, különösen most, 
hogy olimpiai bajnoknak mond-
hatom magam.

IponoKKAL 
A dobogó 
teteJére

– Az előbb többes szá
mot használt – kik segítet
tek a döntésben? 

– Részben a szüleim, részben 
az edzőm, Juhász Józsi bácsi biz-
tatott, hogy csináljam, mert van 
hozzá tehetségem.

– Ő árulta el nekem, hogy 
az akaratának, a kitartásá
nak és a szorgalmának kö
szönheti a sikereit.

– Ezt tényleg jó hallani, mert 
tovább erősítik bennem a hitet.

– És kik ellen volt szük
ség erre a hitre Athénban? 

– Hármas csoportokba osz-
tottak be bennünket, két mér-
kőzésem volt, mindkettőt meg-
nyertem, így lettem első. Előbb 
egy holland lányt győztem le, 
majd egy finnt vertem meg.

– Akik látták, azóta is 
mesélik…

– Mindkettő ellen bejött a 
hátsó gáncs, ipon lett belőle. 
Láttam, hogy ott hagyják a lá-
bukat, s akkor már csak végre 
kellett hajtanom a technikát. 
Gyorsan, s úgy, hogy ne tudják 
védeni.

A tengerI sün 
Legyőzte

– A versenyen kívül 
milyen élményekkel tért 
haza?

– Abból rengeteg volt, min-
den napra jutott nem is egy. A 
tatamin az tetszett, hogy nagy 
volt a nyüzsgés, mintha az egész 
város cselgáncsozna. Természe-
tesen nagy élmény volt, hogy 
ott állhattam a dobogó tetején, 
olimpiai bajnokként. Aztán volt 
olyan is, ami fájt…

– A sport, a győzelem 
néha tényleg fájdalmas.

– De ez másmilyen volt. A 
versenyek előtt egy szép ten-

gerparti helyre, Kavalába vittek 
minket. Fürdés közben megcsí-
pett egy tengeri sün, az bizony 
nagyon fájt. Kórházba vittek, s 
utána négy napig pihennem kel-
lett.

– Lehet, hogy ez volt 
a „dopping” a versenyek 
előtt?

– Inkább strandoltam volna, 
mert a többiek is azt csinálták. 
De segíthetett, hogy hűvös szo-
bában pihentem, mert jó erőben 
voltam.

– Fiatal kora ellenére el
mondhatja, hogy világjáró. 
A sportnak köszönhetően 
szerepelt már a téli spe
ciá lis olimpián is.

– Igen, pont tíz éve Alaszká-
ban volt az olimpiánk, ott gyors-
korcsolyában indultam.

– Az ember azt hinné, 
hogy ezek után megmarad 
a téli sportoknál.

– Jött a cselgáncs, nem tud-
tam ellenállni, s ma már el sem 
tudom képzelni nélküle az élete-
met. De tényleg…

KAcsIntás Los 
AngeLes feLé

– Hányszor edz hetente?
– Ötször, kevesebbnek nincs 

értelme. A Kondor Béla sétá-
nyon, a SOFI iskolában tanulok, 
itt is sportolok, a világ legjobb 
edzőjével, Juhász Józseffel.

– A sport mellett milyen 
tervei vannak?

– Először az érettségin legyek 
túl, ami jövőre lesz. Ha minden 
jól megy, irodai asszisztensként 
fogok dolgozni. Nem könnyű, 
mert ugyanazt kell tudnunk, 

mint az épeknek, tőlünk is 
ugyanazt kérdezik majd. Köz-
ben pedig a következő speciális 
olimpiára, Los Angelesbe is sze-
retnék eljutni. 

– Meg gondolom, hozni 
egy újabb érmet a szülei
nek és a testvérének.

– Ha már olyan messzire el-
megy az ember, ne üres kézzel 
jöjjön haza.

Lipták Viktória újra átélhette a sport csodáját

Fúzió után, 
bajnoki rajt előtt 
a kézilabdázók
Agresszív, sokat futó csapatot akar látni Zsiga Gyula

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A kiváló szakember nem tagad-
ja, szeretne egy kicsivel idősebb 
lenni s túl lenni azon a meccsen, 
amely, bár nem sztárcsapat az 
ellenfél, befolyásolhatja, ha nem 
is az egész szezont, de a srácok 
hangulatát feltétlenül.

– Egy-egy bajnoki rajt mindig 
dupla jelentőségű, ebből fakadó-
an dupla a felelősség is. A Tatá-
val szeptember 2-án 18 órakor 
a Sportkastélyban találkozunk, 
s attól függetlenül, hogy az első 
osztály újoncáról van szó, nem 
lesz sétálgatós meccs.

A sportKAstéLy 
Lesz Az 
otthonuK
Az edző elmondta, hogy már tu-
datosította a fiúkban, hogy csak 
agresszív, sokmozgásos, állandó 
mozgásban lévő csapatot akar 
látni, lötyögés kizárva.

– Ez a kötelező győzelem 
csupán belépő ahhoz, hogy el-
érjük a célunkat, amit egy évre, 
tehát a tavaszi idényre is megfo-
galmaztunk. Ebben az áll, hogy 
a PLER-nek stabil középcsapattá 
kell válnia oly módon, hogy a 
sportkastélyban lejátszandó ha-

zai meccseinken a legjobbaknak 
is méltó ellenfelei lehessünk, s 
idegenben is szerezzünk egy-egy 
meglepetést. Röviden: legyünk 
kellemetlen ellenfél.

Még nIncs 
áLoMcsApAt
A fúzió, legalábbis, ami kívül-
ről látszott belőle, simának volt 
mondható, ez nem okozhatott 
különösebb zökkenőt a csapat 
életében. De így látszott-e ez há-
zon belülről is?

– Lényegében igen, bár az 
okozott némi gondot, ha nem is 
nagyot, hogy a Fradiból néhány 
játékos máshova ment, máshova 
igazolt, s nem számolhattunk ve-
lük. Abból a csapatból csak há-
rom játékos készül velünk. Ami 
a csapat képét illeti, fiatalok és 
rutinosok közössége alkotja, ám 
ami ennél is fontosabb: sikert 
akaró társasággal dolgoztam 
végig az elmúlt másfél hónapot. 
Eddig hat felkészülési meccset 
játszottunk, s majdnem ugyan-
ennyi vár még ránk a rajtig.

Ami a bajnokság végered-
ményét illeti, Zsiga mester nem 
mond meglepőt:

– Vita sem lehet arról, hogy 

a Veszprém toronymagasan áll 
a többi csapat fölött, még az 
ugyancsak erős Szegedet sem 
lehet hozzá mérni. De megmon-
dom őszintén, engem jobban ér-
dekel majd az elkövetkező hóna-
pokban a tabella középtája. Ott 
szeretném látni a csapatomat, s 
ebben a régióban is minél föl-
jebb.

Zsiga Gyula szavaiból nem 
nehéz kihámozni, hogy a meg-
álmodott „nagy budapesti csa-
pat” egyelőre nem létezik.

Erre röviden így reagált az 
edző: egy-két évet még várni 
kell erre. 
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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: Róth Ferenc

Segített a kisebb baleset, mert pihent, és jó erőben maradt a versenyre Sport

Aranyat érő hátsó 
gáncsok Athénban

Marosi Ádám már 
Moszkvára figyel
Két évvel ezelőtt egyéniben és csapatban is világbaj
noki címet szerzett Londonban a magyar öttusának 
Marosi Ádám, aki kerületünk szülötte, s akit még ma 
is erős érzelmi szálak kötnek – ahogy ő mondja – szi
gorúan Pestszentimréhez. A 27 éves sportolóval a ta
tai edzőtáborban beszélgettünk.

 
A tusázóról nem mondható, 
hogy láblóbálással tölti a nyarat. 
Verseny versenyt ér a sportágá-
ban. Az elmúlt heteket a tatai 
edzőtáborban tölti, hogy feled-
tesse az Európa-bajnokság meg-
próbáltatásait. 

– Az Eb-n egy bíró vagy pá-
lyafelügyelő, nem tudom ponto-
san, alaposan kibabrált velem. A 
lovaglás előtt úgy melegítettem, 
mint rendesen. Ötöt ugrattam a 
lovammal, annyit, amennyi en-
gedélyezett. Majdnem leestem 
a nyeregből, amikor közölték, 

hogy több volt, pedig ez nem igaz, nem szoktam tévedni ilyen-
ben. Büntetést kaptam, jól fel is húztam magam, így eltoltam 
ezt a számot. Kilencet ütöttem, s el is búcsúzhattam a londoni 
olimpiát érő helyezéstől, a kvalifikációtól. A 31. helyen zártam.

Most kizárólag a szeptemberi moszkvai világbajnoksággal 
foglalkozik, amely természetesen szintén kvalifikál Londonra.

– Nincs más választásom, ott kell megcsinálni, dobogóra 
kell állnom Moszkvában. Semmissé kell tennem, amit elvettek 
tőlem az Európa-bajnokságon. Ennek a jegyében mostanában 
Tata meg az edzés áll az életem középpontjában. Nem panasz-
ként mondom, szívesen teszem, szeretek edzeni, mert tudom, 
csak így juthatok előbbre.

 A régi játszótérre, Pestszentimrére már biztosan nem ma-
rad ideje a vb előtt a bajnoknak.

– Imrén, a Kisfaludy utcában lakik a nagymamám, oda köt-
nek a gyerekkori élmények, a nagy játékok az ottani haverok-
kal. Ezektől a nosztalgikus érzésektől függetlenül Szentimrét 
most megelőzi Moszkva. De nem baj, lesz majd még ősz is, vé-
get ér az idény, s akkor törlesztem az adósságomat a nagyma-
mámnak.

ÁdÁM jó döntÉsE
A 2009es londoni világbajnoki címével Maro
si Ádám büszke névsorhoz csatlakozott. simóka 
Bea, Vörös Zsuzsanna, Benedek Gábor, Balczó 
András, Kelemen Péter, Mizsér Attila, Fábián Lász
ló, Balogh Gábor és Horváth Viktor nyomdokaiba 
lépett, s a magyar öttusasport 10. egyéni világbaj
noka lett. 


 

nem állítható, hogy unalmas, eseménytelen hónapokat 
tudhat maga mögött a lőrinci kézilabdasport. Fúzió, új 
struktúra, új játékosok, új edző, s ami ehhez dukál: új 
tervek. Zsiga Gyula vezetőedző az utolsó finomításokat 
végzi az első osztályú férficsapaton, az FtCPLEren. 

Vendégsikerek 
a Grácia Kupán
Az együtteskéziszer-csapatok 
versenyében izraeli, egyé-
niben pedig azeri győzelem 
született a III. Nemzetközi 
KFK Grácia Kupa nemzetközi 
ritmikus gimnasztika versenyen 
a Pestszentimrei Sportkas-
télyban. Népes és rangos 
mezőny gyűlt össze az idei 
Grácia Kupán. A mieinken kívül 
érkeztek versenyzők Azerbaj-
dzsánból, Ausztriából, Izraelből, 
Csehországból, Szlovákiából, 
Belgiumból és Dél-Koreából is. 
Bár sajnálatos vízumproblémák 
miatt az orosz kéziszer-vá-
logatott nem tudott eljönni a 
viadalra, egyéniben annál több 
klasszis teljesítményét csodál-
hatta meg a nagyszámú néző.
Sajnos a mi csapatunk sem 
volt teljes, mert a többszörös 
magyar bajnok, Vass Dóra 
sérülése miatt lemondta a 
részvételt. Ez azért is fájó, mert 
Dóra a szeptemberi olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságra 
készül, és a vb-felkészülés-
ben fontos állomás lett volna 
számára a pestszentimrei 
megmérettetés.
Az együtteskéziszer-csapatok 
versenyét Izrael nyerte meg a 
magyar és az osztrák együttes 
előtt. Egyéniben a látványosan 
versenyző azeri Európa-bajnok, 
Alija Garajeva végzett az élen, 
megelőzve izraeli és dél-koreai 
riválisát. Ê k. a.

HELytÁLLtAK A sOFisOK
A sofI-sportolók kiválóan szerepeltek a speciális 
olimpián, 11 aranyat szereztek. 
görkorcsolya: Mayer barbara 3 aranyérem,  
gáva zsolt 2 aranyérem
Asztalitenisz: Vadász györgy 2 aranyérem
cselgáncs: Lipták Viktória 1 aranyérem,  
Kiss sándor 1 aranyérem
bowling: hammer ádám 1 aranyérem
Úszás: forgács nikolett 1 aranyérem
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16 Portré A közkedvelt szeptemberi gasztonómiai fesztivált idén 10. és 11. között rendezik meg a Bókay Kertben

Hirdetés

WWW.steFANiAHAUs.HU

Mindkét nap teljes körű vendéglátás 

és jókedvű kikapcsolódás 

a Bókay Kertben!
XVIII. kerület

Szeptemberi Kóstoló 2011. – Szeptember 10-11.,  Bókay Kert
1181 Budapest, Pestszentlőrinc–Pestszentimre, Szélmalom u. 33.

+36 1 290 2849 – bazis@bokaykert.hu
www.szeptemberikostolo.hu – www.bp18.hu

Szeptemberi Kóstoló
Szeptember 10. szombatTapsoljunk és dúdoljunk! 

14:00 Budapesti Operettszínház - operett részletek
17:00 CHARLIE
18:00 DEÁK BILL GYULA Koncert20:00 R-GO Koncert

Főzzünk és válasszunk színpadot!08:00 A FŐZŐVERSENY megnyitója10:00 és 12:00   A BAB TÁRSULAT előadása 11:00 BOTAFOGO Táncegyüttes11:30 BUDA FOLK BAND Koncert és Táncház gyerekeknek
11:30 A Kassa Sportegyesület JUDO bemutatója13:00 A RESTORE zenekar koncertje13:00 A TÁJFUN  Sportegyesület bemutatója13:30 PIK SE (táncbemutatók és  Zumba® Trval Nikivel )

15:00 RENDŐRSÉGI Bemutató  19:00 Az IMPULSE zenekar koncertje21:30 DJ Gonda – ... mert levezetni kötelező...Figyelem! A fesztivál során SÜTI SÜTŐ VERSENYT is rendezünk, 
de nem a helyszínen! Ennek részleteiről kérjük, tájékozódjon  
a www.szeptemberikostolo.hu internetes oldalon!

Szeptember 10-11.

szombat és vasárnap

Igazi családi hétvége! 

Kétnapos PROGRAMKAVALKÁD

Kezdés: 10:00 óra

Legendák és Mesék földje 

interaktív játékpark... 

A király sátra

Banya - Tanya

Kovács műhely

 Lovagok sátra

A török szultán sátra 

...játék és játék késő délutánig!

Változatlan helyen kerületünk hagyományos pörköltfőző versenye!

HIRDETÉSFELVÉTEL!
Felhívjuk Tisztelt Hirdetőink fi-
gyelmét, hogy a hirdetésfelvétel 

helye, ügyfélfogadás rendje, 
telefonszáma és e-mail címe meg-
változott. Ügyfélfogadás: hétfőn 
13.00–17.00, szerdán 9.00–16.00  
és pénteken 9.00–13.00 között 
várjuk tisztelt ügyfeleinket.

Apróhirdetéseik feladása  
25 szóig 2500 Ft

Cím: 1181 Budapest, Üllői út 423. 
Telefonszámunk: +36 30/954-2025

E-mail címünk: 
varoskephirdetes@vagyon18.hu

www.bp18.hu

Várunk minden 
táncolni vágyót, 

4 éves kortól 
sok szeretettel!

(Különböző csoportokban,korosztály 
és tánctudás szerint)

Sok szeretettel!
Az első óra ingyenes!

Fellépési lehetőségek egész 
tanévben!

Gyere és próbáld ki magad!

Táncművészeti Iskola Felvételt 
hirdet a 2011-2010-es Tanévre!

2011.szept.2-án(péntekten) 17-19 
óráig,beiratkozással egybekötött 

bemutatót tartunk!
Helyszín: Csontváry Ált.Iskola 

(Pestlőrinc)
Kondor Béla Sétány 10.

Elérhetőség: 0620-515-2414
Endresz Zsuzsa(vezető tánctanár)
0620-326-7629 Endresz Gáborné

(iskola vezető)
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