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A mindennapi rohanásban gyakran észre 

sem vesszük, vagy gyorsan feledjük, ha 

valami megszépül a környezetünkben, va-

lamivel gyarapodik a közösségünk. Néha 

azonban érdemes megállni egy pillanatra 

és visszatekinteni, mi mindent végeztünk, 

és milyen feladatok várnak ránk.

Ezzel az összeállítással abban próbá-

lunk segíteni, hogy együtt lássuk, meny-

nyi mindenre lehetünk büszkék, 2011 óta 

milyen csodálatosan gyarapodott a kerü-

let közössége. A 270 átadott beruházás 

valamennyiünk életét kicsit könnyebbé, 

kényelmesebbé tette, nincs a kerületben 

olyan lakos, akinek az életét ne érintené 

kedvezően egy vagy több fejlesztés. Elég, 

ha csak a legnagyobb vállalkozásra, a 

csatornázásra utalunk, amely a kerület-

ben élők 40 százalékának a mindennap-

jait könnyítette meg, de a Kossuth tér, 

a Béke tér, a Bókay-kert megszépülése, 

az egészségügyi intézmények fejlesztése 

éppúgy hatással van a mindennapjainkra, 

mint az, hogy a gyermekeink korszerűbb 

sportpályákon mozoghatnak, hogy biz-

tonságosabban használhatjuk a Margó 

Tivadar utca–Baross utca csomópontot, 

s egyszerűbb az ügyintézés a kormányhi-

vatalban.

HOPPÁ, BÓKAY-KERT!
A kerület emblematikus zöld központjá-

nak fejlődését csak részben tüntethet-

tük fel, hiszen ott számos korszerűsítést 

a fenntartó Városgazda XVIII. kerület 

Nonprofit Zrt. a saját költségvetéséből 

old meg. Ahogy a terek, parkok virágo-

sítása, karbantartása sem szerepel az ir-

datlan, 25 milliárdos összegben és a 270 

befejezett fejlesztés között.    

Miként a következő oldalon láthatják, 

20 nagyobb területet ölelnek fel a fejlesz-

tések, amelyeket a kiadvány további ol-

dalain igyekszünk részletezni, kiegészítve 

olyan hosszú távú fejlesztésekkel, ame-

lyek hatásai már ma is érezhetők, vagy 

újabb források bevonásával bontakoz-

hatnak ki. Mint az airLED, amelynek ered-

ményeként fejlődik a Liszt Ferenc Nem-

zetközi Repülőtér környezete, és napról 

napra több munkahely jön létre, vagy 

az URBACT, amely a városrehabilitációs 

lehetőségek bemutatása mellett kész, 

megvalósítható tervekkel is szolgált.

Elképzelésekből, rövid és hosszabb 

távú célokból nincs hiány, és az Ughy 

Attila polgármester által vezetett önkor-

mányzat Kucsák László országgyűlési 

képviselővel karöltve igyekszik megta-

lálni a fejlesztésekhez elengedhetetlen 

forrásokat. Több mint 270-hez már sike-

rült, csaknem 30 pedig előkészítés alatt 

van. A robbanásszerű fejlődés nem állhat 

meg.

Tovább, 18!   

Robbanásszerű a fejlődés
E KIADVÁNY ÖSSZEÁLLÍTÓIKÉNT MAGUNK SEM GONDOLTUK, MILYEN HA-
TALMAS FELADATRA VÁLLALKOZUNK, AMIKOR ELHATÁROZTUK, HOGY BE-
MUTATJUK A KERÜLET ELMÚLT IDŐSZAKÁNAK FEJLŐDÉSÉT. A TELJESSÉGRE 
KÍVÁNTUNK TÖREKEDNI, DE BELÁTTUK, HOGY EZ LEHETETLEN. TÖMÖREN 
ÖSSZEFOGLALVA: MINTEGY 25 MILLIÁRD FORINTBÓL KÖRÜLBELÜL 270 
FEJLESZTÉS VALÓSULT MEG 2011 ÓTA. AZAZ AZ ELMÚLT HÉT ESZTENDŐ 
MINDEN TIZEDIK NAPJÁN ÁTADTAK EGY FEJLESZTÉST. EZEKBEN A SZÁMOK-
BAN A TERVEZÉS VAGY ELŐKÉSZÍTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKET – MINT A 
PESTSZENTIMREI GYERMEKORVOSI RENDELŐ VAGY A KOSSUTH TÉR FELÚJÍ-
TÁSÁNAK II. ÜTEME – MÉG MEG SEM TUDTUK JELENÍTENI.  

A KERÜLET FEJLESZTÉSEI



VÁROSKÉP | FEJLESZTÉSI KÜLÖNSZÁM | 2017. augusztus | varoskep@bp18.hu 3

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK

TERÜLET ÖSSZKÖLTSÉG ÖNERŐ TÁMOGATÁS TÁMOGATÁS FORMÁJA
Havanna-projekt ...........................................  1 357 M Ft .................... 436 M Ft ..............  921 M Ft ......................................................................................... EU
KEOP-os fejlesztések ..................................... 2 033 M Ft ....................  449 M Ft ..........  1 584 M Ft ......................................................................................... EU

KMOP-os fejlesztések .......................................  781 M Ft ....................  124 M Ft ...............  657 M Ft ......................................................................................... EU
Csatornázás ................................................  12 496 M Ft ................  1 156 M Ft .......  11 340 M Ft ......................................................................................... EU

Imre-projekt ...................................................1 060 M Ft ....................  561 M Ft ............... 499 M Ft ......................................................................................... EU
Egészségügy ......................................................  746 M Ft ....................  366 M Ft ............... 380 M Ft ............................................................................... Kormány
Sport (ovifoci, pályaépítés) ................................ 573 M Ft ....................  143 M Ft ............... 430 M Ft ............................................................  MLSZ, TAO, kormány

Iskola, óvoda, bölcsőde ...................................    467 M Ft ....................  448 M Ft .................. 19 M Ft ........................................................  HungaroControl, MKSZ
KEHOP-os fejlesztések ....................................    199 M Ft .......................  59 M Ft ...............  140 M Ft ......................................................................................... EU

Kormányablak.......................................................  19 M Ft .......................  19 M Ft ................................. 0
Pestszentimrei könyvtár .......................................  19 M Ft .......................  19 M Ft ................................. 0
Környezetvédelem .............................................  126 M Ft ....................  126 M Ft ................................  0
Közlekedésfejlesztés .........................................  888 M Ft ......................................  0 ............... 888 M Ft ..................................................................... Főváros, VEKOP
Sport (sportudvarok, létesítmények) ............ 1 338 M Ft ....................  444 M Ft ............... 894 M Ft ........................................  BM, HungaroControl, EMMI, TAO

Közterek.............................................................  802 M Ft .................... 370 M Ft ............... 432 M Ft ....................................  Kormány, Főváros, HungaroControl

Tudásközpont ........................................................ 70 M Ft ..........................  4 M Ft .................. 66 M Ft .........................................................................  Norvég Alap
Út- és járdafejlesztés ........................................  542 M Ft ....................  431 M Ft ...............  111 M Ft ............................................................................... Kormány

Egyházi fejlesztések .........................................  580 M Ft .......................  60 M Ft ............... 520 M Ft ..............................................................................  Egyházak
Egyéb .................................................................  468 M Ft ....................  422 M Ft .................. 46 M Ft .........................................................................  BM, Főváros
Összesen:.................................................... 24 562 M Ft ................ 5 635 M Ft ........ 18 927 M Ft

RÖVIDÍTÉSEK

 KEOP – Környezet és Energia Operatív Program | KMOP – Közép-magyarországi Operatív Program

 MLSZ – Magyar Labdarúgó-szövetség | MKSZ – Magyar Kézilabda-szövetség
 KEHOP – Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program | VEKOP –  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
 EU – Európai Unió, BM – Belügyminisztérium | EMMI – Emberi Erőforrások Minisztériuma

A KERÜLET FEJLESZTÉSEI

Tízmilliárdok  
több száz célra 
A 2011 ÓTA TARTÓ IDŐSZAKBAN ÖSSZESEN MINTEGY 270 FEJLESZTÉS 
VALÓSULT MEG 25 MILLIÁRD FORINTOS RÁFORDÍTÁSSAL, AMELYBŐL 
KÖZEL 6 MILLIÁRDOT AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT FORRÁSBÓL BIZTO-
SÍTOTT. A LISTA AZONBAN NEM LEHET TELJES, NEM TARTALMAZZA AZ 
OLYAN HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSEKET SEGÍTŐ PROGRAMOKAT, MINT 
AMILYEN AZ URBACT (SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ) VAGY AZ 
AIRLED  
(A REPÜLŐTÉR VONZÁSKÖRZETÉNEK INTEGRÁLT FEJLESZTÉSE).  A TÁ-
MOGATÓK SORA HOSSZÚ, AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK MELLETT 
A KORMÁNY, A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT, A BELÜGYMINISZTÉRI-
UM, AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, AZ EGYHÁZI SZER-
VEZETEK, A HUNGAROCONTROL ZRT., A LABDARÚGÓ- ÉS A KÉZILAB-
DA-SZÖVETSÉG IS TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEKET. AZ EGYES TERÜLE-
TEK FEJLESZTÉSEIT A KIADVÁNY TOVÁBBI OLDALAIN RÉSZLETEZZÜK.  
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KASSA UTCAI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA   

BRASSÓ UTCAI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  

KASTÉLYDOMBI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA  

CSONTVÁRY KOSZTKA  
TIVADAR ÁLTALÁNOS  
ÉS ALTERNATÍV ISKOLA 

TÁNCSICS 
ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET 
NEMZETISÉGI ISKOLA 

VÖRÖSMARTY  
MIHÁLY ÉNEK-ZENEI  
NYELVI ÁLTALÁNOS  
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

TÖBB MINT 1,5 MILLIÁRD  
FORINTBÓL ÚJULTAK MEG  

A KERÜLETI INTÉZMÉNYEK!
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén számos oktatási-nevelési intézmény 

újult meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében. 

Az elmúlt évben a KEOP keretében  
15 kerületi intézményben összesen 

17 380 m2 homlokzati falfelület  
újult meg, ami nagyságrendileg megközelíti  

a Bókay-kert területét 
15 235 m2 tetőfelület kapott új  
szigetelést, amely nagyobb, mint  

a kerületi Hargita tér
megközelítőleg 1000 db új nyílászárót  

építettek be, amelyek több mint 4000  
gyermeknek biztosítanak kellemes hőérzetet 

télen és nyáron egyaránt  
több mint 1700 db energiatakarékos  

lámpatestet szereltek fel, ami az intézmények 
számára éves szinten több százezer forintos  

megtakarítást tesz lehetővé, valamint  
630 db napelemet  

helyeztek el, amelyek 156 háztartás négy  
tagjának éves áramfelhasználását fedeznék.

A KEOP keretében  
az elmúlt időszakban  

6 iskola újult meg 1 040 705 449 Ft-ból.

209 657 997 Ft

82 117 187 Ft

145 199 738 Ft

190 930 900 Ft

204 992 374 Ft

207 807 253 Ft  TUDTA-E?!
A 2010–2014 közötti időszakban a kormányzati és az európai 
uniós támogatásnak köszönhetően az alábbi intézmények 
energetikai fejlesztése valósult meg a KEOP keretében:
Karinthy Frigyes Gimnázium – 185 550 750 Ft
Darus Utcai  Általános Iskola – 139 668 364 Ft
Kandó Téri  Általános Iskola – 143 627 476 Ft
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KLÍMABARÁT 
ÉPÜLETEK 

A XVIII. KERÜLETBEN

„2010 óta vagyok Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési 
képviselője, azóta több jelentős értékű fejlesztést tudhat magáé-
nak a kerület, amelyek során számos intézmény korszerűsödött, 
és újabbnál újabb beruházások valósultak meg. 
Gyerekkorom óta a XVIII. kerületben élek, így kerületi lakosként 
is minden erőmmel és tudásommal az itt élő közösséget képvi-
selem és szolgálom munkám során. A kormánnyal összehangolt 
munkámnak és az Európai Unió támogatásának köszönhetően 
már eddig is több jelentős felújítás, beruházás gyarapította a ke-
rületünket, gazdagabbá, otthonosabbá téve Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre köztereit, közintézményeit, a település mindennapjait.
A fejlődés nem áll meg, jó úton járunk, de ezt a munkát folytatni 
kell. A kerület fejlődése, amely eddig is megállíthatatlan volt, a 
jövőben tovább folytatódik.”

Kucsák László
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője

A KEOP keretében az elmúlt 
időszakban 9 óvoda, illetve bölcsőde újult 
meg 451 880 704 Ft-ból. 

NYITNIKÉK ÓVODA – 66 118 251 Ft

CSEPEREDŐ ÓVODA – HÉTSZÍNVIRÁG 
BÖLCSŐDE – 74 825 903 Ft

SZIVÁRVÁNY ÓVODA – CSIBEKAS BÖLCSŐDE – 
ZENEVÁR ÓVODA – 148 181 456 Ft

MOCORGÓ ÓVODA – VÁNDOR ÓVODA – FECSKEFÉSZEK 
BÖLCSŐDE ÉS KORAI FEJLESZTŐ RÉSZLEG – 162 755 094 Ft
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JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI 
KÖZPONT GYÖNGYVIRÁG GYERMEKOTTHONA 

45 676 185 Ft

FŐVÁROSI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 
ÉS TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT 

7 802 118 Ft

JÓZSEF ATTILA GYERMEKOTTHONI 
KÖZPONT 8 211 820 Ft

BOKRÉTA LAKÁSOTTHONI 
ÉS GYERMEKOTTHONI KÖZPONT

17 063 593 Ft

BÓKAY ÁRPÁD 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

74 187 842 Ft

DOHNÁNYI ERNŐ 
ZENEISKOLA

46 856 982 Ft

MICIMACKÓ 
BÖLCSŐDE

61 807 840 Ft

KLÍMABARÁT 
ÉPÜLETEK 

A XVIII. KERÜLETBEN

A pályázaton nyertes épületek: 
Sallai 1007 társasház 
Társasház, Hosszúház u. 4. 
Társasház, Kolozsvár u. 38. 
Társasház, Kolozsvár u. 36 . 

Lakatos úti lakótelep IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet 
A Lakatos úti 2. számú 
Lakásszövetkezet 
Társasház, Kolozsvár u. 34.

A felújítások elsődleges 
célja kellemes környezet 

teremtése mind az 
oktatási-nevelési 
intézményekben, 

mind 
az otthonokban. 

A KEHOP
-pályázat 
révén 
261 606 380 Ft 
értékben újulnak 
meg kerületi 
intézmények.

OTTHON MELEGE PROGRAM
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 411 232 149 Ft

KEHOP-pályázati értékek
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FOLYTATÓDNAK
A FEJLESZTÉSEK!

Kucsák László, XVIII. kerületi országgyűlési képviselő hatékony munká-
jának köszönhetően a beruházások a jövőben is folytatódni fognak. Még 
az idén több száz millió forintos fejlesztés veszi kezdetét, melynek révén 
több kerületi intézmény férőhelyeinek száma bővül, s Pestszentimrén 

megkezdődik az új gyermekorvosi és fogorvosi szakrendelő építése. 

350 millió forint a korszerű 
egészségügyi ellátásra:

Közel 1 milliárd forint 
intézményi kapacitásbővítésre.

 A Nemes utca 22. szám alatt 
egy új gyermekorvosi és 
fogorvosi szakrendelő létesül.  

 Kiemelt fi gyelem a zöld-
felületek és a közösségi terek 
kialakítására. 

 Az új rendelőben a jelenlegi 
struktúrában folytatják 
a munkájukat az egészségügyi 
dolgozók.  

 A várókat korszerű légtechni-
kai berendezéssel látják el.

 Parkolókat is kialakítanak 
az épületnél – köztük két 
mozgássérült-parkolót.
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Aeropolisz, Airport City – görögül is, an-

golul is ugyanazt jelenti: reptérváros. 

Mintha egy tudományos-fantasztikus re-

gényből ollóztuk volna, pedig nagyon is 

valóságos jelenségről van szó, amely már 

elkezdett testet ölteni. Egy olyan modern 

város, amelynek lelke a nemzetközi repü-

lőtér, annak évről évre növekvő utas- és 

áruforgalma segíti a helyi gazdaság fej-

lődését, új vállalkozások létrejöttét, mun-

kahelyek születését. A Malév 2012 febru-

árjában bekövetkezett csődje sokkolta a 

XVIII. kerület százezres lakosságát, hiszen 

itt majdnem minden család kötődött va-

lamiképpen a légi közlekedési vállalathoz. 

A repülőtérhez, a Budapest Airport Zrt-

hez fűződő kapcsolat azonban nem sza-

kadt meg, és az időközben megvalósult, 

erre épülő fejlesztések biztosan mutatják: 

nincs akadálya annak, hogy a települé-

sünk virágzó reptérvárossá váljék. 

A REPÜLŐTÉR  
HASZNOT HOZ 
Az a tény, hogy a reptér közelsége – csak-

úgy, mint a világ hasonló városaiban – 

rengeteg lehetőséget rejt Pestszentlőrinc-

Pestszentimre számára, az első pillanattól 

világos volt a kerület 2010 óta hivatalban 

lévő vezetése számára. Az első alkalmat 

ezek kiaknázására az Európai Unió által 

meghirdetett projektek adták, amelyek 

alapján az önkormányzat szakemberei 

egyfelől a kerület fejlesztésére vonatkozó 

elképzeléseket dolgozhattak ki a nemzet-

közi tapasztalatok ismeretében, másfelől 

pénzforrásokat szerezhetett a kerület ezek 

feltárásához. 

Az airLED projektben 2012-ben kez-

dődhetett meg a kétéves munka olyan 

partnerekkel, mint Ausztria, Csehország, 

Lengyelország, Németország, Olaszor-

szág, Szlovákia és Szlovénia. A program 

keretében kidolgozták a repülőtérhez kap-

csolódó helyi gazdaságfejlesztés útjait.

– A kerületben véghezvitt európai uniós 

projektek puzzlejátékhoz hasonlítanak leg-

inkább, amiben sohasem a végeredmény 

okoz izgalmat (hiszen az úgyis mindig sza-

bályszerűen szép és jó...), hanem sokkal 

inkább a darabok egymáshoz illesztése. 

Az airLEd kiváltképp ilyen volt. A program 

több éven átívelő megvalósítása a Liszt 

Ferenc repülőtér és környéke gazdasági 

innovációjának egyik legfontosabb záloga. 

Vezető partnerként a hazai és a nemzet-

közi partnereinkkel kitaláltuk, megala-

poztuk azokat a fejlesztéseket, amelyek a 

későbbiekben lehetővé teszik az innovatív, 

mindenre kiterjedő megújulást és életmi-

nőség-javulást a reptér környékén. Olyan 

terveket rögzítettünk, amelyek révén az új 

szolgáltatások, a légi iparra támaszkodó új 

vállalkozások, a környéken élők komfortér-

zetének javítását szolgáló projektek jelen-

tősen megnövelik a reptéri agglomeráció 

értékét. És ezt mindenki a saját gyarapo-

dásán érezheti majd – fogalmazott Ughy 

Attila polgármester. 

Az airLED program tapasztalataira ala-

pozva csatlakozott a LAirA projekthez az 

önkormányzat idén. A elsődleges célja az, 

hogy a reptér és környezete közötti utas- 

és teherforgalom során csökkenjen a fel-

használt energia mennyisége és a környe-

zetszennyezés. A projekt hét kulcsterületre 

fókuszál: elektromos közlekedés, légi-vas-

úti kapcsolatok, gyalogos és kerékpáros 

közlekedés, megosztott közlekedés (tele-

kocsik), intelligens közlekedési rendszerek, 

útvonaltervezés, közúti tömegközlekedés. 

HELYI ÖSSZEFOGÁS  
BUD-KLASZTER

A nemzetközi tapasztalatok gyűjtésé-

vel, tanulmányozásával egy időben Ughy 

Attila kezdeményezésére elkezdődött egy 

olyan hazai szakmai összefogás előkészí-

tése, amelynek révén gyakorlatba ültethe-

tők a tervek. Hivatalosan 2015 nyarán jött 

létre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér Térség- és Gazdaságfejlesztési 

Klaszter (BUD Klaszter), amelynek célja 

nem kisebb, mint annak elősegítése, hogy 

Budapest behozza a Béccsel és Prágával 

szembeni hátrányát, és a közép-európai 

térség meghatározó légi közlekedési cso-

mópontjává váljon.

Egy merész álom: 
Airport City
EZER SZÁLLAL KÖTŐDIK TOVÁBBRA IS A KERÜLET A LISZT FERENC NEMZET-
KÖZI REPÜLŐTÉRHEZ. SŐT A 2010 ÓTA HIVATALBAN LÉVŐ VEZETÉS FELIS-
MERTE, HOGY PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE JÖVŐJÉNEK ZÁLOGA EZ 
A KAPCSOLAT. A REPTÉRHEZ, A LÉGI FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ FO-
LYAMATOS FEJLESZTÉSEKKEL NEM IS OLYAN HOSSZÚ IDŐ MÚLVA MODERN, 
ÉLHETŐ XXI. SZÁZADI TELEPÜLÉS JÖHET LÉTRE.
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– Az elmúlt években mindig kezdeménye-

ző szerepet vállaltunk a helyi gazdaság 

fejlesztésében, és a kötelező feladatokon 

túlmutatóan határozottan léptünk fel a 

kerület egészének fejlődéséért. A Buda-

pest Repülőtéri Régió Klaszter létrehozá-

sával azt szeretnénk elérni, hogy a hazai 

és a nemzetközi szakmai és intézményes 

befektetők idetelepüljenek, és korszerű 

ipari-logisztikai, technológiai és innová-

ciós központok létrehozásával bővítsék a 

térségben a foglalkoztatási lehetősége-

ket. Ebben mi is jelentős szerepet válla-

lunk, elsősorban az oktatás területén. A 

távlati terveink leginkább azt szolgálják, 

hogy a nagy foglalkoztatókkal és az ok-

tatási intézményekkel együttműködve 

komplex karrierutakat, életpályamodel-

leket dolgozzunk ki. Így mind az alap-, 

mind a középfokú oktatásban részt vevők 

számára ismertté válnak a térségben, a 

lakóhelyük közelében elérhető munkale-

hetőségek – összegezte Ughy Attila. 

A klaszterben folyó közös gondolko-

dásnak köszönhető, hogy a Norvég Alap 

segítségével az Üllői úton létrejöhetett a 

TUD18 Képzéskoordinációs Iroda munka-

vállalók számára, hogy tavaly átadták a 

Lufthansa Technik AG repülőgép-mérnö-

ki központját, hogy a kormány nemrég a 

repülőtér és a Nyugati pályaudvar közötti 

gyorsvasút megépítéséről is döntött. És 

mindezek még csak a kezdő lépések az 

Airport City megvalósulása felé.

MILYEN LEGYEN  
A HAVANNA?
Egy ilyen modern város kialakításához ter-

mészetesen nem elegendő a reptéri infra-

struktúra fejlesztése, szükséges a lakókör-

nyezet alakítása is. Ehhez az önkormány-

zat ugyancsak ügyesen élt az unió kínálta 

lehetőségekkel. A már említett zöldkerü-

let-koncepció megvalósítása érdekében 

keresni kezdte a forrásokat ahhoz, hogy 

tapasztalatokat gyűjtsön a zöld energia 

hasznosítása, a hulladékgazdálkodás át-

alakítása érdekében. Ezért csatlakozott a 

RE-SEEties programhoz.

Egy másik uniós program, az URBACT, 

illetve annak részprojektje, a RE-Block ab-

ban segített, hogy megoldásokat keresse-

nek a Havanna-lakótelepen lakók életmi-

nőségének javítására, és ezen keresztül a 

lakótelepen élő közösségek, szervezetek 

maguk kezdjék el tervezni életterük átala-

kítását.

– Lakótelepeink zöme nem fenntart-

ható, az enyészetben sínylődő tömbházak 

között kevés a zöld, és jellemzően olyan 

emberek élnek ezeken a telepeken, akik 

az átlagnál rosszabb életkörülményekkel 

és bizonytalanabb jövőképpel rendelkez-

nek. Az a dolgunk, hogy érdemben tud-

juk újjászervezni az elhanyagolt élette-

reken a mindennapokat. Ezrek, tízezrek 

életéről van szó, így mindent körültekin-

tően és gondosan kell kezelnünk. Jó len-

ne, de nincs varázsbotunk, és nincs va-

rázsigénk. Elképzeléseink, ötleteink, le-

hetőségeink és tapasztalataink vannak, 

amelyeket összegyűjtöttünk, és a progra-

mokban az élhető épített környezet és a 

szociális integráció kívánalmait egyaránt 

szem előtt tartó cselekvési tervekké ala-

kítottunk. Vissza kell adnunk az önbecsü-

lést, jól átgondolt programokkal, reális 

célok kitűzésével arra kell ösztönöznünk 

mindenkit, hogy a leszakadóban lévő 

életterek fizikai és mentális fejlődését 

magukénak érezzék. Lehetőségeket kell 

teremtenünk, és ki kell alakítanunk azt a 

közös nyelvet, amely mindenki számára 

elfogadható és beszélhető – hangsúlyoz-

ta a polgármester. 

Az elmúlt öt-hét évben tehát uniós, 

kormányzati és saját források bevoná-

sával egyszerre folyt a lakókörnyezet, az 

infrastruktúra, az energiagazdálkodás és 

a közösségi élet átalakítása. Mindez azon-

ban nem lezárt folyamat: az Airport City 

tovább épül.

Kerékgyártó György

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

RE-BLOCK program:  ............................ 200 M Ft
RE-SEETIES program:  ..........................  130 M Ft 
AIRLED program:  ................................ 424 M Ft 
LAIRA program:  .................................. 692 M Ft 
A TUD18 KÉPZÉSKOORDINÁCIÓS IRODA
létrehozása: ........................................... 70 M Ft
HAVANNA-LAKÓTELEP – Integrált szociális
városrehabilitáció (Ipari technológiával épült
lakótelepek rehabilitációja): ...........1 128 M Ft

A jövő városáért 
AZ ALAPÍTÓ TAGOK KÖZÖTT A XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT MEL-
LETT OTT VOLT A FŐVÁROSI ÉS A PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT, VE-
CSÉS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSÉRT FELELŐS 
HUNGAROCONTROL ZRT. A KLASZTER AZÓTA BŐVÜLT, IDÉN JÚLIUSBAN 
CSATLAKOZOTT HOZZÁ A NEMZETKÖZI BEFEKTETÉSI ÜGYNÖKSÉG (HIPA), 
AMELYNEK KORMÁNYZATI HÁTTERE NAGYMÉRTÉKBEN MEGERŐSÍTETTE AZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉST. 
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Lévai István Zoltán alpolgármester el-

mondta, hogy a társaság az elmúlt évek-

ben hatalmas változásokon ment keresz-

tül. Folyamatosan növekedett, s egyre 

sokrétűbb és egyre több feladatot lát el.

A PARKOKTÓL 
AZ USZODÁKIG
– Korábban több cég gondoskodott az ön-

kormányzati teendők ellátásáról, ezeknek 

a feladatait fogja össze a Városgazda – 

mondta az alpolgármester. – A társaság a 

XVIII. kerületi önkormányzat százszázalé-

kos tulajdonában álló szolgáltatóvállalat, 

melynek tevékenysége felöleli a kerületi 

tulajdonú utak és járdák, parkok, fasorok, 

játszóterek gondozását, a helyi uszodák 

és egyéb önkormányzati sportlétesítmé-

nyek üzemeltetését, a bölcsődéktől az 

idősotthonokig az intézményrendszer mű-

szaki karbantartását, az önkormányzati 

lakásállomány kezelését, egyes önkor-

mányzati rendezvények szervezését, akár-

csak a Városkép magazinnak és a kerületi 

hírportálok tartalmának az előállítását. A 

kerület legnagyobb munkaadója ez a cég, 

ezért nem csupán az itt élőkkel szemben 

óriási a felelőssége, hanem az alkalma-

zottaival szemben is, akiknek többsége 

pestszentlőrinci vagy pestszentimrei, ezért 

természetesen szívügyüknek érezhetik 

környezetük fejlődését. 

ÉVENTE FÉLMILLIÁRD
A Városgazda Zrt. tevékenységét Banyár 

László vezérigazgató részletezte, aki nagy 

figyelmet fordít arra, hogy minél több ke-

rületi lakos legyen a munkavállalók között.

– A sokrétű felelősségi kört hat diví-

ziónk, illetve az azokban foglalkoztatott 

több mint 450 munkavállaló révén látjuk 

el, akiknek kétharmada a XVIII. kerület-

ben lakik, vagyis helyi polgárként is na-

ponta szembesül tevékenységünk ered-

ményeivel. A társaság életében tehát az 

üzemeltetési tevékenység a meghatározó, 

de emellett kiemelkedően fontosak a fej-

lesztési munkák is, legyen szó járdaépítés-

ről, lakások felújításáról vagy éppen egy 

új sportlétesítmény építésében való közre-

működésről. A különböző önkormányzati 

fejlesztésekben – amelyekben cégünknél 

elsősorban a műszaki és városüzemelte-

tési divízió, valamint az intézményüze-

meltetési divízió munkatársai érintettek 

– többféle szerepkörben is dolgozunk idő-

ről időre: előkészítőként, lebonyolítóként, 

műszaki ellenőrként, sőt sokszor kivitele-

zőként is. A Városgazda az utóbbi évek-

ben átlagosan évi 400–500 millió forintot 

költött fejlesztésekre, ami az éves költség-

vetésünknek mintegy az ötödét tette ki. 

Mindez azt jelenti, hogy 2011 és 

2016 között mintegy 3 milliárd forintra 

rúgott a cég financiális részvételével le-

bonyolított fejlesztések összege, amely-

ben a járdafelújításokra, a lakás- és 

intézményfelújításokra költött összegek 

egyaránt benne foglaltatnak. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy a tevé-

kenységünkkel mi is hozzájárulhatunk ah-

hoz, hogy kerületünk szebb, modernebb 

és összességében élhetőbb legyen min-

den kerületi lakos számára – tette hozzá 

Banyár László.

 Sütő-Nagy Zsolt

VÁROSGAZDA ZRT.

A kerület 
legnagyobb 
munkaadója
A PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁ-
SÁBAN KIEMELKEDŐ SZEREPET TÖLT BE A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT CÉG JELENTŐSÉ-
GÉT AZ IS NÖVELI, HOGY TÖBB SZÁZ KERÜLETI LAKOSNAK NYÚJT MUN-
KALEHETŐSÉGET. 
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Nagyon meglepődhet az, aki néhány év 

kihagyás után látogat el Pestszentimrére. 

A városközpont annyira megújult, hogy 

egyes részei alig emlékeztetnek a régire. 

– Az itt élők régóta várták ezt a be-

ruházást – mondta  Lévai István Zoltán 

alpolgármester, maga is pestszentimrei 

lakos, aki általános feladatai mellett az 

itteni embereket képviseli az önkormány-

zatban. – Az imreiek hosszú időn át úgy 

érezték, hogy kevesebb figyelem jut rá-

juk, mint a lőrinciekre, de ezzel megtört 

a jég. A városközpont átalakítása után 

sorban követték egymást a fejlesztések 

Pestszentimrén.

ÁTALAKULÓ CENTRUM 
A központ megújítását tartalmazó prog-

ramban Pestszentimre teljesen új, a mo-

dern követelményeknek megfelelő kö-

zösségi házat kapott, a Nemes utcában 

forgalomlassító elemeket helyeztek el, a 

Hősök terén az Imre-ház tartalommal telt 

meg, s megújult a baptista és a katolikus 

közösség temploma. Lévai István Zoltán 

kiemelte, hogy a program lezárultával a 

városrész modernizálása nem ért véget, 

hiszen azóta fitneszparkot kapott a Hősök 

tere, a csatornázási program befejeztével 

az önkormányzat a saját költségvetésé-

ből gondoskodott arról, hogy az érintett 

útburkolatokat teljes felületükön állítsák 

helyre, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

imrei fiókját méltóbb környezetbe, a PIK 

épületébe költöztették.

A beruházások sorában fontos helyet 

foglal el a piac.

– Határozott igény volt arra, hogy Im-

rén újra legyen hetipiac – magyarázta 

az alpolgármester. – A helyét nehéz volt 

megtalálni. Hamar kiderült, hogy az első 

helyszín, a Sportkastély melletti terület 

kiesik azoknak, akik szombat reggel sze-

retnének bevásárolni, ezért helyeztük át 

a piacot a mostani, ideiglenes helyére a 

szakrendelő mellé. Így már érezhetően 

megugrott a forgalma.

PARKOLÁS  
GOND NÉLKÜL
A piac áthelyezése azonban újabb problé-

mát vetett fel.

– A mostani terület körül piacna-

pon nehezebb a parkolás. Ez egyébként 

Pestszentimrére általában jellemző: kert-

városi adottságai miatt kevésbé bírja az 

autós forgalom hirtelen terhelését – fej-

tette ki Lévai István Zoltán. – E probléma 

megoldását keresve született meg az ön-

kormányzat következő fejlesztési terve. 

Az újabb beruházás lényege az, hogy 

az önkormányzat a MÁV-val közösen fel-

újítja a vasútállomást, egy új parkot vará-

zsol a területre, és 150 parkolóhelyet lé-

tesít. Ezzel a városközpont ismét jelentős 

átalakításon megy keresztül. Ráadásul az 

átalakított parkban kaphatja meg végle-

ges helyét a hetipiac. A helyszín ideális, 

Pestszentimre szívében található, és így a 

parkolási gondok is megoldódhatnak. 

– Van még két adósságunk a 

pestszentimreiekkel szemben – tette hoz-

zá az alpolgármester. – Az egyik a fővá-

ros hatáskörébe tartozik, de a folyamatos 

tárgyalásoknak köszönhetően úgy tűnik, 

hogy már van remény: fel kell újítani a Ne-

mes utca és a Nagykőrösi út burkolatát. 

A másik adósságunkat már biztosan tör-

leszteni tudjuk: Kucsák László országgyű-

lési képviselőnek köszönhetően sikerült 

kormányzati forrást kapnunk arra, hogy 

modernizáljuk a gyermekorvosi rendelőt.

Kerékgyártó György

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

PESTSZENTIMRE-VÁROSKÖZPONT

megújítása:  .....................................  1047 M Ft 
A KÖNYVTÁR KIALAKÍTÁSA 

a PIK épületében:  .................................. 19 M Ft
A NEMES UTCA 22. ALATTI PIAC
létrehozása:  .........................................  13 M Ft

Parkolás 
gond 
nélkül
A VÁROSRÉSZ TÖRTÉNETÉNEK LEG-
NAGYOBB SZABÁSÚ BERUHÁZÁSA 
VALÓSULT MEG A PESTSZENT-
IMRE-VÁROSKÖZPONT MEGÚJÍ-
TÁSA PROGRAMMAL, AMELYET 
AZTÁN TÖBB KISEBB HELYI FEJ-
LESZTÉS KÖVETETT, ÉS A FOLYA-
MATNAK NINCS VÉGE: AZ ÖNKOR-
MÁNYZAT A PARKOLÓKAPACITÁS 
BŐVÍTÉSÉT ÉS A GYERMEKORVOSI 
RENDELŐ MEGÚJÍTÁSÁT TERVEZI.

 PESTSZENTIMRE
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CSATORNÁZÁS

Elgondolni is nehéz, de 2010-ben 

még csaknem 100 kilométer csator-

na hiányzott a kerületben, elsősorban 

Pestszentimrén. Ha ehhez mellétesszük 

azt az adatot, hogy Budapesten össze-

sen 240 kilométer volt a hiány, láthatjuk, 

hogy a XVIII. kerület jelentősen lemaradt 

a város más részeihez képest. Ezért volt 

a főváros vezetésével jó kapcsolatot ápo-

ló Ughy Attila polgármester kiemelt célja 

annak elérése, hogy mielőbb találjanak 

forrásokat az átfogó beruházáshoz.

KOMFORT ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELEM
A lobbizás jól sikerült, ezzel magyarázha-

tó az is, hogy a másfél éven át tartó Buda-

pest Komplex Integrált Szennyvízelvezeté-

se Projekt (BKISZ) Ferihegyen kezdődött 

el, és hivatalosan ott is zárult le.

– Húsz évet vártunk arra, hogy meg-

oldódjanak a kerület csatornázási problé-

mái, és elkezdődjön az a beruházás, amely 

XXI. századi színvonalra emeli közel tíz-

ezer lőrinci és imrei család életminőségét. 

Húsz évet vártunk arra, ami két év alatt 

beteljesült… Óriási eredménynek tartom 

ezt azért is, mert a kerületi csatornázás 

egy küzdelemről, egy sikeres küzdelemről 

szólt. A fejlesztés révén ugyanis nemcsak 

az eddig csatornázatlan területek válhat-

tak a korszerű szennyvíz-elvezető rendszer 

részévé, hanem hosszú távon kerületünk 

zöldebb, élhetőbb és szerethetőbb is lesz, 

ami erősíti, megerősíti azt a közösséget, 

amelyik igazi otthonának tekinti ezeket az 

utcákat és tereket – hangsúlyozta Ughy 

Attila. 

A lezajlott beruházás, amellett, hogy 

nagyszámú család életét tette komforto-

sabbá, környezetvédelmi szempontból is 

nagyon fontos. A helyi hálózat kiépítésé-

vel, az emésztők felszámolásával csök-

kent a talaj terhelése. 

ÖNKORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁSOK
A kerületi önkormányzat számos támoga-

tással járult hozzá ahhoz, hogy a hálózat-

ra kapcsolódó családokra ne nehezedjen 

elviselhetetlen anyagi teher. Az ingatlan-

tulajdonosoknak azért keletkezett költsé-

gük, mert bár a csatornarendszer kiépíté-

sét a Fővárosi Önkormányzat fedezte, a 

telken belüli rákötést a törvény értelmé-

ben nekik kellett állniuk.

A helyi önkormányzat a következő 

módokon igyekezett enyhíteni ezt a gon-

dot. Először is átvállalta a talajterhelési 

díj megfizetését. (Ez azokat terheli, akik 

nem kapcsolódnak a már rendelkezésre 

álló közműhálózathoz.) Másodszor: mivel 

a rákötés nem ment mindenhol gördülé-

kenyen, az önkormányzat lépett, kamat-

mentes kölcsönt ajánlott fel a tulajdono-

soknak annak kifizetéséhez. Harmadszor 

lehetővé tette, hogy a hálózathoz csatla-

kozóknak ne kelljen vaktában ismeretlen 

vállalkozóval szerződniük: az önkormány-

zat tulajdonában lévő Városgazda XVIII. 

kerület Nonprofit Zrt. szakemberei kor-

rekt piaci áron végezték el a bekötéseket. 

Nagy segítség volt a vízdíjelszámolás 

kedvezményessé tétele is. Azok, akiknek 

szándékukban állt csatlakozni a kiépülő 

csatornahálózathoz, nem a vízfogyasztá-

son alapuló elszámolást választották, és 

erre kedvezményt kaptak. 

– A kerület méltán lehet büszke az 

utóbbi évek teljesítményére. Ez tette le-

hetővé azt is, hogy gyakorlatilag min-

denkinek tudjunk segíteni. Ugyanis a 

megörökölt több mint tízmilliárdos adós-

ság ellenére sikerült rendezni Pestszent-

lőrinc-Pestszentimre költségvetését, és 

e stabilnak mondható helyzet jóvoltából 

nyílt lehetőség arra is, hogy a csatornázás 

során jelentős terheket vállaljunk át, ezzel 

is könnyítve az érintett családok anyagi 

terhein – emelte ki a polgármester. 

A csatornázási program másfél évig 

tartott, s egy arculatában és működé-

sében is megújult kerületet eredménye-

zett. Lőrinc és Imre most már ebben az 

értelemben is egyenlő a főváros többi 

területével.

Kerékgyártó György

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK 
 

Szennyvízcsatorna-építés: ............... 1200 M Ft
Csatornázás utáni útfelújítás: ............ 590 M Ft 
Lefektetett csatornák hossza: ........  90+2,5 km
Érintett családok száma: .................. 7200+140
Önkormányzati hozzájárulás
az útfelújításhoz: ................................ 600 M Ft 

Több mint  
7000 család nyert 
„UGHY ATTILA NAGYON KITARTÓAN LOBBIZOTT EZÉRT A BERUHÁZÁSÉRT” 
– ÁRULTA EL PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE POLGÁRMESTERÉRŐL 
TARLÓS ISTVÁN FŐPOLGÁRMESTER A KOMPLEX FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI 
PROGRAM ZÁRÓÜNNEPSÉGÉN. VALÓ IGAZ, AZ ÖSSZES BUDAPESTI 
KERÜLET KÖZÜL A XVIII. NYERTE A LEGTÖBBET A PROJEKTTEL.
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KÖZTEREK

CSAK MEG KELL ÁLLNI NÉHÁNY 
PERCRE A MEGÚJULT KOSSUTH 
TÉREN, ÉS AZ EMBER AZONNAL 
MEGÉRTI, MI AZ ÉRTELME AZ 
ÉSZSZERŰ VÁLTOZTATÁSOK-
NAK. EZT A TERÜLETET SOKÁIG 
LEGFELJEBB AZÉRT SZERET-
HETTÜK, MERT A PARK ŐSI FÁI 
KELLEMES ÁRNYAT ADTAK A 
MELEGBEN, MOST AZONBAN 
KORZÓZNI IS LEHET ITT. A CÉL 
AZ, HOGY A KERÜLETNEK MINÉL 
TÖBB ILYEN PONTJA LEGYEN.

Ma már nyilván senki nem kérdőjelezi 

meg azt, hogy a Kossuth tér felújításának 

első szakasza sikeresen valósult meg. A 

tér zöldfelülete a park átszerkesztésével 

még nőtt is, a fák háborítatlanul állnak, 

az új sétányokon kellemesen korzózha-

tunk, az új padokon megpihenhetünk, 

sőt beülhetünk egy kávéra is. Élettel telt 

meg az ódon tér.

Ughy Attila polgármester kezdettől 

hangsúlyozta: nemcsak az a cél, hogy a 

Kossuth tér jobban megfeleljen a modern 

ízlésnek, hanem az is, hogy kedvelt kö-

zösségi találkozóhely alakuljon itt ki. 

– Egy egészséges, összetartó közös-

ség a tagok szeretetére és egymás iránti 

figyelmére épül, de a közösségi lét csak 

akkor kaphat lendületet, ha ennek meg-

vannak az infrastrukturális alapfeltételei 

is. A Kossuth tér megújításában ez érhető 

tetten.  A pezsgő közösségi élet, a kisebb-

nagyobb kulturális, szabadidős csopor-

tok, baráti társaságok állandó mozgását, 

szerveződését, kikapcsolódását elősegítő 

városépítő munkát mindig is támogatjuk. 

Egy valódi, élő és pulzáló városközpont 

megépítéséért indultunk harcba, és jelen 

pillanatban nyerésre állunk – fogalmazott 

Ughy Attila. 

A téren, amelyet 2015 novemberében 

adtak át, szembetűnő a változás: térkő-

ből kirakott sétányok, padok, kávézó, 

ivókutak, kerékpártárolók, világításrend-

szer teszi szebbé, nem beszélve a kerület 

egyik büszkesége, Kondor Béla festőmű-

vész, grafikus angyalmotívumát, amely 

mindenütt visszaköszön, egyszerre szim-

bolizálva Pestszentlőrinc és Pestszentimre 

felfelé törekvését, valamint régi kapcsola-

tát a repüléssel.

És a megújulás nem ért még véget: 

kezdődik a második ütem, amelyről a 

képviselő-testület júniusban döntött. Az 

önkormányzat a fővárossal közösen fej-

leszti tovább a teret. Az emlékművek, a 

2014-ben átadott fűszerkert, a harmin-

cas évek óta létező műemlékkert a helyén 

marad, de itt is lesz burkolt sétány, kor-

szerűbb világítás, több utcabútort, szökő-

kutat kap a park, és csökkentik a Sztehlo 

iskola előtti út autóforgalmát. 

Régi adósságot törlesztett az önkor-

mányzat azzal is, hogy a fővárosnál ki-

járta a Béke tér rekonstrukcióját. Ez a 

kerület egyik fontos közlekedési csomó-

pontja, ráadásul – mivel az 1956-os for-

radalom és szabadságharc kiemelkedően 

fontos helyszíne volt – az október 23-i 

ünnepségek egyik színtere is. A parkolás 

megoldására, a megállók átalakítására, 

a zöldfelület rendezésére volt elsősorban 

szükség. 

– Több példa is bizonyítja, hogy a fő-

város és Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

vezetésének ugyanazok a céljai: az eddig 

méltatlanul elhanyagolt köztereinket fel 

kell újítani, s valódi közösségi funkciókat 

kell kapniuk. A szándékot nemcsak üres 

és jól hangzó mondatokban hirdetjük: 

2010 óta nemcsak képletesen, de a va-

lóságban is rengeteg követ megmozgat-

tunk, hogy valóra váltsuk közös álmain-

kat. És ez többnyire sikerült is… – mondta 

a polgármester. 

A Kossuth és a Béke tér felújítása ki-

emelkedő beruházásnak számít, de ezek 

mellett természetesen számos más köz-

terület is átalakult a kerületben. Hiány-

pótló beruházás volt a Thököly útnál a 

Karinthy gimnázium és a könyvtár közöt-

ti, korábban nem hasznosított területen 

a többfunkciós pihenőpark kialakítása, 

amelyet a környék lakóparkjaiban élők 

már vártak. 

Kerékgyártó György

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK 
 

Kossuth tér megújítása I. ütem: ..........  217 M Ft
Kossuth tér II. ütem: ............................  217 M Ft
Béke tér fejlesztése: ...........................  114 M Ft
Lakatos-lakótelep fejlesztése: ............... 20 M Ft
Thököly úti játszótér:.............................. 20 M Ft
Alacskai ltp., parképítés, utcabútorok: .. 20 M Ft
Bókay-gödör rendezése: ........................ 25 M Ft
Hargita tér II. ütem: ............................... 24 M Ft
Hargita tér III. ütem: .............................. 10 M Ft
Herrich Károly tér felújítása: .................  11 M Ft
Pöstyén téri játszótér felújítása: .............. 2 M Ft
Szemere téri játszótér felújítása: ............. 2 M Ft

Jobb élet szebb 
környezetben

A Béke tér megújítására az önkormányzat 
írt ki tervpályázatot, de a szükséges 
forrást – 590 millió forintot – a főváros 
biztosította. 

A BÉKE TÉR ÁTALAKÍTÁSA
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INTÉZMÉNYEK

A 2012–14 között lezajló Pestszentim-

re-városközpont megújítása elnevezésű 

program keretében teljesen újjászületett 

a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK), 

és megújult a Hősök terénél a közössé-

gi célokat szolgáló Imre-ház is. A PIK 

épületébe januárban beköltözhetett a 

Pestszentimrei könyvtár.

IGÉNYT TEREMT 
A KULTÚRÁRA
Ughy Attila polgármester a fejlesztéseken 

belül különösen fontosnak tartja, hogy a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Nagykőrö-

si úti fiókja méltó helyre költözhetett.

– Az ideális környezet vonzóvá teszi 

a kultúra fogyasztását. Az imrei könyv-

tár most olyan hely lett, ahova szívesen 

térnek be a felnőttek és a gyerekek is. 

Az sem mellékes, hogy a látogatók a 

közösségi ház egyéb szolgáltatásait is 

igénybe tudják venni, a könyvtárlátoga-

tás kiegészülhet egy kiállítás vagy akár 

egy színházi előadás megtekintésével. Az 

is meghatározó, hogy a gyerekek az első 

olvasmányélményeiket, a kultúrával való 

ismerkedésüket otthonos, barátságos 

környezetben élhetik át – emelte ki Ughy 

Attila. 

MIÉNK A HIVATAL
A megjelenés a hivatalok számára legalább 

olyan lényeges, mint a kulturális intézmé-

nyeknek. A két pestszentlőrinci okmányiro-

da új helyszínen, modern környezetben fo-

gadja a polgárokat. A 2015 decemberében 

átadott hivatal kormányablakaiban intéz-

hető klasszikus ügykörök mellett okmány-

irodai ügyekkel is foglalkoznak.

– Egy hivatal, mint esetünkben a kor-

mányablak, az állam meghosszabbított 

keze. Ebből kifolyólag fontos, hogy meg-

jelenésében, küllemében egyfajta maga-

biztosságot, rendezettséget és nem utol-

sósorban bizalmat sugározzon – fogal-

mazott Ughy Attila. – A külső megjelenés 

a kerület fejlődése szempontjából sem 

elhanyagolható, hiszen a hivatal körül ta-

lálható ingatlanok felújítására, az utcakép 

megszépítésére is ösztönzőleg hat. 

A JOBB 
MUNKAHELYÉRT
A TUD18 Képzéskoordinációs Iroda, köz-

keletű nevén a Tudásközpont felújított 

épülete is sokat javít az Üllői út utcaké-

pén, ám a beltartalom még ennél is fonto-

sabb. A Norvég Alap támogatásával meg-

valósult központ képzéseinek az a célja, 

hogy a helyi lakosok a közelben találjanak 

megfelelő állást, különös tekintettel a re-

pülőtérhez kapcsolódó tevékenységekre. 

– A kérdés már nem az, hogy van-e 

munkája a kerületben élőknek, hanem 

sokkal inkább az, hogy tudnak-e itt hely-

ben olyan munkát vállalni, amivel több 

pénzt kereshetnek. Ehhez legfőképp a 

saját munkavállalói kompetenciájukat kell 

fejleszteni. Legyen az egy nyelv megtanu-

lása vagy egyéb kiegészítő vagy új szak-

mai tudás megszerzése. A Tudásközpont 

ehhez nyújt segítséget – vázolta fel Ughy 

Attila.

Puskás Attila  

A modern oktatás elengedhetetlen eszköze az informatikai háttér. Az önkormányzat az iskolákban 
2015 óta folyamatosan alakítja ki a korszerű informatikai tantermeket. 
– Egy hatékony modellt vettünk át Csepeltől, aminek az a lényege, hogy a 10-15 tanulóhely egy 
központi szerverről működik, nem kell külön számítógépet vásárolni minden monitorhoz és 
billentyűzethez – mondta el a projektet kezdeményező Galgóczy Zoltán alpolgármester.     
Az év elejéig kilenc iskolában készült el az informatikai terem, s még az idén további öt 
kialakítását fejezik be a Városgazda szakemberei.

Modernizálódó 
városrész 
EGY VÁROS VAGY AKÁR EGY KERÜLET MEGÍTÉLÉSÉT NAGYBAN BEFOLYÁSOL-
JA A HIVATALOK, A FONTOSABB KÖZÉPÜLETEK MEGJELENÉSE. PESTSZENT-
LŐRINC-PESTSZENTIMRE ARCULATA NAGYOT VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT HÉT 
ÉVBEN. AZ ÜLLŐI ÚTON FELÚJÍTOTT ÉPÜLETBEN KAPOTT HELYET A XVIII. 
KERÜLETI KORMÁNYABLAK, S MODERN KÜLSEJÉVEL A „TUDÁSKÖZPONT”, 
VAGYIS A TUD18 KÉPZÉSKOORDINÁCIÓS IRODA IS JAVÍTJA A FŐÚTVONAL 
KÉPÉT.

INFORMATIKAI TANTERMEK

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

PESTSZENTIMRE-VÁROSKÖZPONT

megújítása: .......................................1047 M Ft
A TUD18 Képzéskoordinációs Központ: .. 70 M Ft
A PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR: .............. 19 M Ft
AZ ÚJ KORMÁNYABLAK: .......................... 19 M Ft
INFORMATIKAI 
oktatást segítő eszközök: ....................... 45 M Ft
A VÁROSGAZDA-ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
felújítása: ............................................... 56 M Ft
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Amint azt Galgóczy Zoltán, a közne-

velési ágazatért felelős alpolgármester 

elmondta, az önkormányzat erkölcsi 

kötelességének tartja, hogy továbbra is 

figyeljen az oktatási intézményekre, és 

erejéhez mérten segítse is azokat.

– Nagy változások történtek az elmúlt 

hat évben a közoktatásban. Az állam 

2013-ban átvette az intézmények fenn-

tartását, idén pedig a működtetésüket 

is, az épületek tulajdonosa azonban a 

XVIII. kerület maradt. Ezért is kötelessé-

günk a jövőben is támogatni az iskoláin-

kat – fogalmazott az alpolgármester. – A 

törekvésünk legfőbb hajtóereje az, hogy 

a mi kerületünk gyermekeiről és szüle-

ikről, s a mi pedagógusainkról van szó. 

Nem tehetünk úgy, hogy mindent oldjon 

meg az állam. Jó úton járunk, amikor 

önként vállalt feladatként támogatjuk az 

intézményeinket.

JÓ HELYRE  
KERÜLT A PÉNZ
Már közvetlenül a 2010. őszi önkormány-

zati választásokat követően látható ered-

mények születtek a korszerűsítésben. 

Példa erre a Karinthy Frigyes Gimnázium 

2011. évi, majd a Darus utcai és a Kandó 

téri általános iskola 2012-es energetikai 

fejlesztése.

– A XVIII. kerületi köznevelési ágazat-

ba 2015–2016-ban azután egy nagyon 

komoly, másfél milliárd forintos támo-

gatás érkezett, amiben elévülhetetlen 

érdemei vannak Kucsák Lászlónak, ke-

rületünk országgyűlési képviselőjének – 

emelte ki Galgóczy Zoltán. 

Kucsák László ezzel kapcsolatban 

hangsúlyozta: 

– Ahogy eddig, úgy a jövőben is a 

lakosság és a kerület érdekeiért  fogok 

dolgozni. Az intézmények korszerűsítése 

nemcsak kerületünk megújulását, ha-

nem az itt élők jó közérzetét is szolgál-

ja. A felújítások során mindig elsődleges 

szempont, hogy a gyermekek jobb kör-

nyezetben tanuljanak és fejlődjenek, ami 

a kerület lakosságának jövőjét tekintve 

nem elhanyagolható tényező. 

A támogatás segítségével hat óvoda 

és hat iskola újult meg, aminek jóvol-

tából a gyerekek korszerű, jól felszerelt 

köznevelési intézményekbe járhatnak. 

Galgóczy Zoltán úgy véli, hogy az okta-

tási intézmények korszerűsítését folytatni 

kell.

– Az óvodákban és az iskolákban a 

nevelésen és az oktatáson van a hang-

súly, de sokszor nem tulajdonítunk mél-

tó jelentőséget a nevelésnek, amelynek 

alapvető szerepe van az egész személyi-

ség, a jellem formálásában, a gondolko-

dásmód kialakításában. Nem mindegy, 

hogy milyen környezetben nevelkednek 

a gyermekeink, és tanítanak a pedagó-

gusaink.

KOMFORTOS 
KÖRNYEZETBEN
Lassan nincs olyan óvoda vagy iskola 

a kerületben, ahol ne létesítettek volna 

műfüves focipályát, vagy ne újították 

volna fel az udvart.

– A pályák a 2014-ben bevezetett 

mindennapos testnevelés során is nagy 

szolgálatot tesznek a gyerekeknek. De 

említhetem az általam kezdeményezett 

vizesblokk-programot is, melynek során 

a Városgazda által kidolgozott ütem-

terv szerint készültek el az új öltözők és 

mosdók. 

Puskás Attila
  

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

KASSA UTCAI ISKOLA
(tornaterem-felújítás): ........................... 21 M Ft
EÖTVÖS ISKOLA

(udvar- és étkezőfelújítás): .................... 29 M Ft
KANDÓ TÉRI ISKOLA (tanterem- 

és ebédlőbővítés, parkoló stb.):.......... 106 M Ft
KASTÉLYDOMBI ISKOLA
(kazáncsere, tanterembővítés stb.): ......  41 M Ft
GLORIETT ISKOLA
(környezetrendezés): .............................. 10 M Ft
TÁNCSICS ISKOLA (udvarfelújítás): ........ 15 M Ft
ZENEVÁR ÓVODA (kazáncsere): ............... 14 M Ft
VADVIRÁG TAGÓVODA

(bővítés és tornaszoba kialakítása): ......  76 M Ft
ZÖLD LIGET ÓVODA

(tornaszoba bővítése): ........................... 25 M Ft
GYÖNGYSZEM ÓVODA (foglalkoztató
és tornaszoba kialakítása): .................... 45 M Ft

OKTATÁS

Nevelés modern 
környezetben 
JELENTŐS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLŐDÉSEN MENTEK KERESZTÜL AZ 
ELMÚLT IDŐSZAKBAN PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE NEVELÉSI-OK-
TATÁSI INTÉZMÉNYEI. JÓLLEHET AZ INTÉZMÉNYEK FENNTARTÁSÁRÓL ÉS 
MŰKÖDTETÉSÉRŐL AZ ÁLLAM GONDOSKODIK, A XVIII. KERÜLETI ÖNKOR-
MÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATKÉNT SOKAT ÁLDOZ A BÖLCSŐDÉK, 
ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK FEJLESZTÉSÉRE.

Galgóczy Zoltán elmondta, hogy 
mint minden területen, az oktatási 
intézmények fejlesztésében is sokat 
segített az, hogy a kormány átvállalta az 
önkormányzatok adósságállományát.
 - Nem dőlhetünk hátra, hiszen számos 
felújításra váró intézmény van még a 
kerületben. 

FOLYTATJÁK A FEJLESZTÉST 
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Testhezállóbb feladata nem is lehetne 

Szarvas Attila alpolgármesternek, mint a 

kerületi egyházakkal való kapcsolattar-

tás. A feladatát társadalmi munkában 

ellátó alpolgármester ugyanis civilben a 

Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 

igazgatóhelyettese.

– Alapvetően a közösségek program-

jainak a megvalósítását segítjük, de az 

egyházi intézményhálózat fejlesztését is 

fontosnak tartjuk, hiszen csak megfelelő 

létesítményekben lehet színvonalas prog-

ramokat szervezni – tájékoztatott Szarvas 

Attila. – Amikor egy-egy közösség forrá-

sokat talál a korszerűsítéshez, akkor a 

kitűzött cél megvalósítását szerényebb 

mértékben igyekszünk támogatni. A kerü-

let idei költségvetésében 42 millió forin-

tot különítettünk el a vallási felekezetek 

támogatására, és ebből 27 millió forintot 

biztosítunk fejlesztésre. Évente átlagosan 

12 millió forint körül van ez az összeg, ám 

nagy örömünkre a pestszentimrei evangé-

likus közösség templomépítésbe kezdett, s 

ezt a törekvést 19 millió forinttal segítjük.

A támogatások odaítélése előtt az ön-

kormányzat műszaki és pénzügyi szakem-

berei felmérik a terveket, s annak alapján 

határoznak a pénzügyi segítség mértéké-

ről.

– Mi természetesen csak kiegészítő tá-

mogatásokat tudunk biztosítani ott, ahol 

az egyház és a közösség összefogása a 

fejlesztés hátterének java részét megte-

remti. Ezt az összeget igyekszünk kiegé-

szíteni, hogy a megvalósítás gyorsabb 

lehessen. A történelmi egyházak mellett 

a kisebb vallási közösségek támogatását 

is fontosnak tartjuk. Elsődleges célunk 

az, hogy a közösségek erősödését se-

gítsük szerény eszközeinkkel. Örömmel 

látjuk, hogy a helyi közösségek készek 

az összefogásra, amelynek szép példája 

lesz az október 7-i rendezvény, amikor a 

Sportkastélyban egész napos ökumenikus 

programot tartanak.

 Sütő-Nagy Zsolt

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

PESTSZENTLŐRINCI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(korszerűsítés): ......................................... 1 M Ft
PESTSZENTLŐRINCI FŐPLÉBÁNIA

(korszerűsítés): ......................................... 8 M Ft 
GANZKERTVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

(tetőszerkezet-csere): ............................... 1 M Ft
SZEMERETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(tűzvédelmi rendszer): .............................. 1 M Ft
KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

(felújítások):........................................... 12 M Ft
SZENT ISTVÁN KIRÁLY PLÉBÁNIA
(a Don Bosco Közösségi Ház felújítása):... 7 M Ft
ERZSÉBET-BÉLATELEPI REFORMÁTUS 

EGYHÁZKÖZSÉG (felújítások): .................... 3 M Ft
PESTSZENTIMREI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

(tető- és nyílászárócsere): ........................ 1 M Ft
SZEMERETELEPI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
(építkezés II. üteme): ................................ 4 M Ft
ERZSÉBETTELEPI SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA
(tetőcsere): .................................................1 M Ft
PESTSZENTLŐRINCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

(a gyülekezeti ház hőszigetelése): .............1 M Ft
PESTSZENTIMREI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET 

(templomépítés):.................................... 19 M Ft

Közösségteremtő erő
AZ ÉVTIZEDEKIG TARTÓ MEGTŰRT ÁLLAPOT UTÁN A RENDSZERVÁLTOZÁS 
ÓTA FEJLŐDHETNEK ISMÉT A HAZAI EGYHÁZAK, AMELYEKNEK KÖZÖSSÉG-
TEREMTŐ EREJÉT KÜLÖNÖSEN FONTOSNAK ÉRZI AZ ÖNKORMÁNYZAT, 
EZÉRT NEM CSUPÁN A RENDEZVÉNYEIKET, PROGRAMJAIKAT IGYEKSZIK 
TÁMOGATNI, HANEM AZ INTÉZMÉNYEIK FEJLESZTÉSÉT IS.

EGYHÁZAK
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KULTÚRA

A XVIII. kerület kulturális életének egyik 

mozgatórugója a fővárosi és országos 

szinten is kiemelkedő intézményi struktú-

ra. Amint azt Galgóczy Zoltán alpolgár-

mester kiemelte: kevés olyan kerület van 

Budapesten, amely három művelődési, 

illetve közösségi házzal rendelkezik.

– A Kondor Béla Közösségi Ház, a 

Rózsa Művelődési Ház és a 2014-ben át-

adott, modern Pestszentimrei Közösségi 

Ház kiemelt szerepet játszik a kultúra ter-

jesztésében – mondta az alpolgármester, 

hozzátéve, hogy a sorba beilleszthető a 

2016-ban múzeumi rangot kapó helytör-

téneti gyűjtemény is, amely azóta Tomory 

Lajos Múzeum néven működik.

Az imrei városrész helytörténeti érde-

kességeit a Dr. Széky Endre Pestszentimre 

Történeti Társaság gyűjti össze és ápolja 

Pándy Tamás vezetésével. A tervek szerint 

az ottani vasútállomás felújítását követő-

en a társaság annak területén kap kiállí-

tóhelyet.

AMI SZEM-SZÁJNAK 
INGERE
A gasztrokultúrának nagy hagyomá-

nya van, gondoljunk csak a Szeptemberi 

Kóstolóra vagy a Lakatos-napi lecsófőző 

versenyre, de tavaly csatlakozott ezekhez 

a kézműves sörök fesztiválja is. A Kósto-

ló idén ősszel Bókay-kerti Napok néven 

folytatódik, a harmadik éve megrendezett 

sörfesztivál pedig egyre több látogatót 

vonz Pestszentlőrinc megújult központi 

találkozóhelyére, a Kossuth térre.

– Nem szabad megfeledkezni a Ba-

uer Ferenc és Tóth Kálmán társelnökök 

által vezetett Vasvári Pál Polgári Egye-

sület tevékenységéről sem. Az egyesület 

által életre hívott és idén már hatodszor 

megrendezett Vasvári Pál Napok ren-

dezvénysorozat a hagyományőrzésre, a 

magyar történelem és kultúra ápolására 

épül – tette hozzá Galgóczy Zoltán. – 

Mindezeken túl a Városgazda szervezé-

sében is számos kiváló program várja az 

érdeklődőket, példaként elég Szentpéteri 

Csilla 2015-ös vagy Horgas Eszter 2016-

os koncertjét felidézni. Az önkormányzat 

másik cége, a Városinfó 18 Nonprofit Kft. 

alapvetően tévéműsor-szolgáltatással 

foglalkozik, de ingyenes műsoros esteket 

is szervez különféle helyszíneken. Ezeken 

fellépett már többek között Karda Beáta 

és Csonka András is.

EGYRE  
TÖBBEN JÖNNEK
A XVIII. kerületi kulturális rendezvények 

költségeit legnagyobb részben az önkor-

mányzat állja. Galgóczy Zoltán ugyan-

akkor kiemelte, hogy a szórakoztatásra 

fordított pénz a kerületben élőknek is kö-

szönhető.

– A költségvetés az adófizetők pénzé-

ből áll össze, ebből tudunk gazdálkodni és 

a programok révén valamit vissza is adni. 

Nagyon jó látni, hogy évről évre növekszik 

a látogatók száma, legyen szó a már em-

lített eseményeken túl a Bókay-kertben, 

illetve Pestszentimrén megtartott gyer-

meknapról, a Gépmajálisról, a tánc világ-

napjához kapcsolódó rendezvényről vagy 

a Dohnányi zeneiskola újévi koncertjéről.  

Népszerűek a helyi civil szervezetek prog-

ramjai is, mint a Lakatos-lakótelep Kör-

nyezetéért Egyesület hagyományosan le-

csófőző versennyel ízesített családi napja 

vagy az Együtt Pestszentimréért Egyesület 

tökfesztiválja. 

Puskás Attila

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

PESTSZENTIMREI KÖZÖSSÉGI HÁZ (PIK)

átépítése: ............................................ 300 M Ft
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI HÁZ
korszerűsítése: ....................................... 48 M Ft

A kulturális programok egyik legfontosabb célját a lokálpatriotizmus erősítésében látja Galgóczy 
Zoltán.
– A szórakozás, a közös időtöltés az összetartozást erősíti. Egy-egy jól sikerült koncert, fesztivál 
után azzal az érzéssel mehetünk haza, hogy jó a XVIII. kerületben élni. A kultúra összehozza a 
különböző korosztályokat.

AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉRZÉSE 

Koncertektől 
az irodalmi estekig 
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE KULTURÁLIS ÉLETE RENDKÍVÜL SOKRÉ-
TŰ, ÉS ÉVRŐL ÉVRE SZÁMOS KITŰNŐ PROGRAM KÖZÜL LEHET VÁLASZTA-
NI. LEGYEN SZÓ GASZTRONÓMIÁRÓL, TÁNCRÓL, KÖNNYŰ- ÉS KOMOLY-
ZENEI KONCERTEKRŐL VAGY OLYAN CSALÁDI PROGRAMOKRÓL, MINT A 
GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYEK, AZ ELMÚLT HAT ÉVBEN EGYRE TÖBB KUL-
TURÁLIS RENDEZVÉNY CSALOGATJA A KERÜLETBEN ÉLŐKET ÉS A MÁSHON-
NAN IDELÁTOGATÓKAT.
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Első helyezést ért el a múlt évben a leg-

nagyobb országos környezetszépítő verse-

nyen Pestszentlőrinc-Pestszentimre. 

Dömötör István alpolgármester szerint ez 

azt mutatja, hogy a kerületben kézzelfog-

hatóan tesznek is a környezetünkért.

– A Szebb, virágosabb kerületért pályá-

zaton idén már 1300-an vettek részt, ami 

nem ennyi embert, hanem ennyi ingat-

lant, lakóközösséget, azaz többezres lét-

számot jelent. Egy ilyen lakóközösség mö-

gött nem maradhat le az önkormányzat, 

az élen kell járnia a kezdeményezések-

ben. Három éve ezért indult be az Apró 

kertek pályázat, amely tavasztól őszig egy 

ideiglenes városszépítő eszköz – mondta 

Dömötör István.

Az önkormányzatnak három nagyobb 

erdőterületről kell gondoskodnia. A 

bélatelepi, a Kapocs utcai és a Péterhalmi 

erdőben is jelentős változások történtek.

– Még csak önkormányzati képviselő 

voltam, amikor folyamatosan azt hallot-

tam, hogy az erdők elhanyagoltak, sze-

metesek, a bennük lévő eszközök tönkre-

mentek. Amikor 2014 végén megkaptam 

a feladatot, hogy alpolgármesterként 

foglalkozzam a környezetvédelemmel, 

áttekintettük a helyzetet. A Pilisi Parker-

dő Zrt-vel nagyon jó kapcsolatot sikerült 

kialakítani. A három nagy erdőterület vé-

delmében elindított programban először a 

legrosszabb állapotban lévő bélatelepi er-

dőt újítottuk fel. Rendbe tettük az utakat, 

az egyik tisztáson erdei focipálya, esőbe-

álló, bográcsozóhelyek várják a kirándu-

lókat. Tájékoztatótáblákon lehet olvasni a 

növény- és állatvilágról, épült egy vadles, 

és egy még általam sem ismert helyen 

vadkamera figyeli az erdő lakóit.

ERDEI TANTEREM
A Kapocs utcai erdőben elkészült egy 

erdei tanterem padokkal, tanári asztallal 

és táblával. Az erdészet munkatársai új 

futóutakat jelöltek ki a kiserdőben, meg-

tisztították a sétautakat, továbbá padokat 

és szemeteseket helyeztek ki.

– Idén egy 14 millió forintos fejlesztést 

valósítunk meg a Péterhalmi erdőben, 

ahol az elavult játszóeszközök, padok 

helyreállítása, tájékoztatótáblák kihelye-

zése, utak rendbe rakása valósul meg – 

tette hozzá Dömötör István.

– A kihelyezett szemetesek sem képe-

sek minden hulladékot elnyelni, ezért, ha 

csak tehetjük, ne hagyjunk az erdőkben 

semmilyen csomagolóanyagot. A  ki-

rándulásra vitt uzsonna papírja vagy a 

vizespalack üresen nem jelent súlyt, ezért 

lehetőleg otthon dobjuk a szemétbe.

Ehhez kapcsolódva azt is megjegyezte 

Dömötör István, hogy a 10–15 évvel ez-

előtti állapotokhoz képest sokkal kevesebb 

hulladék található a kerületi erdőkben.

– Változik az emberek gondolkodása, 

és bár mindig lesznek, akik valami miatt 

megszegik a szabályokat, mégis nagyság-

rendileg jelentősen csökkent az illegális 

hulladéklerakás – mondta Dömötör Ist-

ván. – A még tisztább környezet érdeké-

ben hoztuk létre az erdőgondnokságot, 

amelynek a feladatai közé tartozik, hogy 

felderítse a lerakóhelyeket vagy a hajlék-

talanok tanyáit, mert a legtöbb hulladék 

ezek körül halmozódik fel.

PIHENŐPARK
Az elmúlt hat évben folyamatosan válto-

zott a régebben Büdi-tóként emlegetett 

Erőmű-tó környezete (Brenner János-

park). 2014-ben a meder kitisztításával 

kezdődött, és a part és a környezet pi-

henőparkká alakításával több éve tart a 

látványos fejlesztés. Az önkormányzat eb-

ben az évben mintegy 70 millió forinttal 

támogatja a további munkálatokat. A cél 

az, hogy minden korosztálynak kellemes 

kikapcsolódást nyújtson a pihenőpark.

Puskás Attila  

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

BRENNER JÁNOS PIHENŐPARK  
(Erőmű-tó) rehabilitációja: .................... 15 M Ft
ERŐMŰ-TÓ, mederkotrás I. ütem: .......... 15 M Ft
ERŐMŰ-TÓ, mederkotrás  

és környezetrendezés II. ütem: ................. 9 M Ft
LAKATOS-LAKÓTELEP, vizes élőhely
rekonstrukciója: ..................................... 30 M Ft
LAKATOS-LAKÓTELEP, KELETI TÓ
rehabilitációja és parképítés: ................ 56 M Ft
TÜNDE-PARK kialakítása: .......................... 3 M Ft        

Folyamatosan 
szépülnek  
a zöldterületek
A XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATHOZ HASONLÓAN PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE LAKOSSÁGA IS TÖREKSZIK A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE, AZ 
ERDŐK, PARKOK TISZTASÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRA ÉS MEGŐRZÉSÉRE. A KERÜ-
LETBEN ÉLŐK AKTÍVAN VESZNEK RÉSZT A KÜLÖNFÉLE KÖRNYEZETVÉDŐ, VÁ-
ROSSZÉPÍTŐ PROGRAMOKON, PÁLYÁZATOKON, S A BEFEKTETETT MUNKÁT 
A FŐVÁROSI ÉS AZ ORSZÁGOS SZEMLÉKEN ELÉRT DÍJAK IS BIZONYÍTJÁK.

A Budapest Airport Zrt. 2015-ben a magánautóknak, idén februárban pedig a Főtaxival közösen a 
taxiknak adott át egy-egy töltőoszlopot a repülőtér parkolójában. A XVIII. kerületi önkormányzat is 
tervezi két elektromos töltőállomás felállítását. 

ELEKTROMOS AUTÓKKAL

KÖRNYEZETVÉDELEM
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ÚT- ÉS JÁRDAPROGRAM

Az évente végrehajtott út- és járdafel-

újítási programra több okból van szük-

ség. Egyrészt a járdák egyszerűen a 

használat miatt is kopnak, romlanak, s a 

folyamatos karbantartással lehet elérni, 

hogy mindig biztonságosak legyenek. 

Másrészt a kerületben is megvalósított 

nagyszabású fővárosi csatornázási pro-

jekt után is szükségessé vált az érintett 

szakaszok helyreállítása. 

MINŐSÉGI JÁRDÁK 
KÉSZÜLNEK
Olyan utcák is akadnak, amelyek csak 

most, a program részeként kapnak elő-

ször szilárd útburkolatot és vele járdát. 

A legtöbb járdaépítésre, illetve -javításra 

a kerület kertvárosi részein van szükség. 

A keskenyebb utcákban az is megoldást 

jelent, hogy legalább az egyik oldalon 

legyen jó minőségű járda.

– A járdaprogram kezdetén úgy szá-

moltunk, hogy évente legalább 15 kilomé-

ternyit tudunk elkészíteni, és ezt a tervet 

tartottuk, sőt évente néhány kilométerrel 

meg is tudtuk toldani – tájékoztatott Lévai 

István Zoltán alpolgármester. 

ELTŰNNEK 
A FÖLDUTAK
Intenzíven folyik az utak aszfaltozása és 

a földutak rendbetétele is. Tavaly kezdő-

dött Pestszentimrén az Igric utca, Szövet 

utca, Nagykőrösi út által határolt terület 

fejlesztése, de hamarosan a pestszent-

lőrinci Csörötnek utca is szilárd burko-

latot kap. Az aszfaltozással párhuzamo-

san a csapadékvíz-elvezetés gondját is 

megoldják a szakemberek.

– Az önkormányzat az elmúlt években 

a lehetőségeihez mérten saját forrásból 

is folyamatosan finanszírozta az útépítési 

munkákat. Az idei tervekben a Szövet, az 

Igric és a Csörötnek utca mellett a Tű és 

az Abaújvár utca szerepel. Ugyanakkor a 

kormány is segítséget ad Budapest összes 

földútjának a leaszfaltozásához – mondta 

Lévai István Zoltán.

A fővárosi földutak aszfaltozására a 

Fidesz budapesti elnöksége, melynek 

Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszen-

timre országgyűlési képviselője is tagja, 

egy ötéves fejlesztési tervet dolgozott ki.

– Ennek megvalósítására kormányza-

ti biztosítékot is kaptunk – tájékoztatott 

Kucsák László. – Budapesten összesen 

313 kilométer belterületi földút van, ami-

ből megközelítőleg 44 kilométer található 

a kerületben. Az aszfaltozás összköltsége 

eléri a 65 milliárd forintot, ebből a XVIII. 

kerület több milliárd forintnyi fejlesztés-

ben részesülhet a következő öt évben.

Puskás Attila

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

TEMPLOM utca: .......................................  17 M Ft
VÉRCSE utca: ........................................... 16 M Ft
SZEPES utca: ........................................... 19 M Ft
BILLENTYŰ utca: .....................................  17 M Ft
KAPPEL EMÍLIA utca: .............................. 49 M Ft
GANZ ÁBRAHÁM utca: ............................ 15 M Ft
PLATÁNLIGET és ÉGERFA utca: ................ 32 M Ft
SINA SIMON sétány: ............................... 14 M Ft
HENGERMŰ utca: ....................................... 9 M Ft
REVICZKY GYULA utca: ............................... 7 M Ft
BERZSENYI DÁNIEL utca: ............................ 7 M Ft
IRÁNYI utca: .............................................. 7 M Ft
GULIPÁN utca: ............................................ 9 M Ft
THÖKÖLY út: ............................................... 7 M Ft
TARKŐ utca és környéke: ........................ 24 M Ft
SZÖVET utca és IGRIC utca: ..................... 40 M Ft
DUGONICS utca: ...................................... 19 M Ft
CSÖRÖTNEK utca: ................................... 35 M Ft 

A járdafelújítás menetrendjét az önkormányzat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szakembereivel közösen állítja össze. A program egy részét a Városgazda ügyfélszolgálatára 
érkezett lakossági bejelentések alapján összeállított lista adja, a többit az önkormányzati 
képviselőkhöz eljuttatott igények alapján egyeztetik. 
– Ezenkívül a szakemberek folyamatosan felmérik, figyelik, hogy hol érdemes, illetve szükséges 
építeni vagy felújítani. A visszajelzések alapján az építéssel járó kellemetlenségek ellenére pozitív 
a járdaprogram megítélése a lakosság körében – mutatott rá Lévai István Zoltán. 

AZ IGÉNYEK ALAKÍTJÁK A JÁRDAPROGRAMOT

A kor  
alapvető igénye
AZ ÖNKORMÁNYZAT MINDEN ÉVBEN KIEMELT BERUHÁZÁSKÉNT FOGLAL-
KOZIK A FÖLDUTAK ASZFALTOZÁSÁVAL ÉS A JÁRDAFELÚJÍTÁSSAL. A CÉL 
AZ, HOGY A 2015-TŐL 2019-IG TARTÓ, MINTEGY 2 MILLIÁRD FORINTBA 
KERÜLŐ JÁRDAPROGRAM VÉGÉN A KERÜLET MINDEN RÉSZÉBEN BIZTON-
SÁGOSABB ÉS KÉNYELMESEBB LEGYEN A GYALOGOS KÖZLEKEDÉS. A FÖLD-
UTAK KORSZERŰSÍTÉSE KIZÁRÓLAG ÖNERŐBŐL NEM OLDHATÓ MEG, DE 
KÖZPONTI FORRÁSOKBÓL NÉHÁNY ÉVEN BELÜL MINDEN UTCA SZILÁRD 
BURKOLATOT KAPHAT.
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A kerületi fejlesztési tervben kiemelt he-

lyet foglal el a pestszentimrei vasútállo-

másnak és környékének a felújítása.

– A vasútállomás épületének felújítá-

sához kapcsolódik egy P+R parkoló kiala-

kítása, parkfejlesztés és az imrei városköz-

pont parkolókapacitásának bővítése is. A 

tervek szerint a vasúti szolgálati lakásban 

a pestszentimrei helytörténeti gyűjtemény 

kap állandó kiállítóhelyet – tájékoztatott 

az elképzelésekről Lévai István Zoltán al-

polgármester, hozzátéve, hogy készül a 

tanulmányterv a Nagykőrösi út, Eke utca 

és Vasút utca alkotta csomópont bizton-

ságosabbá tételére is.

– Vasúti, autós és gyalogos csomó-

pontról van szó, ahol egy buszmegálló is 

található. Ezt a több összetevőt kell koor-

dinálni, ami megnehezíti a tervezést, de 

folyamatban van egy mindenki számára 

biztonságos közlekedési megoldást nyújtó 

felújítás előkészítése. 

ÚJ ÉS ÁTFORMÁLT 
CSOMÓPONTOK
A Baross és a Margó Tivadar utca keresz-

teződésében 2015 végén fejeződött be a 

körforgalom kialakítása, biztonságosab-

bá téve a forgalmas kereszteződést. A ko-

rábban nehezen átlátható csomópontban 

szinte teljesen megszűntek az addig gya-

kori ütközések, és a gyalogosok áthaladá-

sa is biztonságossá vált.

A Gilice téri forgalmi rend észszerűsítése 

évtizedek óta váratott magára. A múltban 

a kör alakú tér forgalmi rendjét a területet 

nem ismerő autósok sokszor automati-

kusan körforgalomnak tekintették, ezért 

súlyos balesetek történtek. A BKK Zrt. 

2015 nyarán kísérleti jelleggel alakította 

ki a csomópont mai jellegét, amely pár-

huzamos forgalmi rendjével hasonlít a 

körforgalomhoz. Ez bevált, mert sokkal 

kevesebb lett a baleset, a Cziffra György 

és a Petőfi utcában pedig megszűnt a tor-

lódás.

KERÉKPÁROS TERVEK
A kerékpáros közlekedés feltételeinek 

megteremtése, népszerűsítése érdekében 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre is csatlako-

zik a Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP) keretében ki-

épülő fővárosi kerékpárút-hálózathoz. 

Az Eurovelo elnevezésű Duna menti 

nemzetközi kerékpárút a németorszá-

gi Passautól indul, s Magyarországon a 

soroksári Duna-ágnál elkészült már egy 

szakasza. Az XVIII. kerületet átszelő és 

a környező kerületekkel összeköttetést 

teremtő bicikliúton a tervek szerint Sorok-

sáron át egészen Csepelig lehet eljutni, 

a XVII. kerület irányába haladva pedig a 

Rákos-patak menti kerékpárúthoz lehet 

majd csatlakozni.

– Idén elkezdődik a tervezési fázis, 

2019-re megépülhet a kerületi szakasz, és 

2020-ban várhatóan a csepeli kerékpáros 

és gyalogos híddal együtt kész lesz az út – 

mondta Ughy Attila.

Az új út közvetlenül elérhetővé teszi 

majd a budapesti kerékpárút-hálózatot, 

ami turisztikai szempontból legalább 

olyan fontos, mint a munkahely és az ott-

hon közötti biciklis közlekedés megoldá-

sát tekintve.

Puskás Attila  

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

MARGÓ TIVADAR ÉS BAROSS UTCA,
körforgalom kialakítása: ..................... 270 M Ft
DÉL-BUDAPESTI KERÉKPÁROSBARÁT
fejlesztések: .......................................  617 M FT
LURKÓ-LIGET ÓVODA, KRESZ-pálya: .......... 4 M Ft
BÓBITA ÓVODA, KRESZ-pálya: ................... 1 M Ft

KÖZLEKEDÉS

A közlekedési szabályok elsajátítását 
nem lehet elég korán elkezdeni. 
Ebből kiindulva az elmúlt években 
több óvodában is épült biztonságos, 
modern gumiborítással ellátott mini 
KRESZ-pálya. 2015-ben a Zöld Liget 
óvodában létesült egy külső cég 
felajánlásának köszönhetően közlekedési 
udvar, 2016-ban pedig részben 
önkormányzati pénzből, részben az 
óvodák alapítványainak hozzájárulásával 
létesítettek KRESZ-pályát a Lurkó-liget és 
a Bóbita óvodában.

KRESZ-PÁLYÁK 

A biztonságba 
érdemes befektetni
TÖBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT ÚJULT MEG, ILLETVE ÉPÜLT KI A XVIII. 
KERÜLETBEN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGOSABBÁ 
TÉTELÉT CÉLZÓ FORGALOMSEGÍTŐ BERUHÁZÁS VOLT A GILICE TÉREN 
KIALAKÍTOTT PÁRHUZAMOS KÖZLEKEDÉSI REND ÉS A BAROSS UTCÁNÁL 
MEGÉPÍTETT KÖRFORGALOM IS. 
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EGÉSZSÉGÜGY

Nagyon népszerűvé váltak a lakosság 

körében az évente több alkalommal 

megrendezett szűrőnapok, amelyeken a 

fogászattól kezdve a szív- és érrendszeri 

vizsgálatokon át a bőrgyógyászatig, az 

onkológiai szűrésekig végeznek vizsgála-

tokat a Zsebők Zoltán és a Pintér Kálmán 

szakrendelő orvosai az asszisztensek köz-

reműködésével.

AZ EGÉSZSÉG OLCSÓBB
Dömötör István alpolgármester fontosnak 

tartja, hogy minél többen vegyenek részt 

ezeken az ingyenes szűréseken. Egy-egy 

alkalommal szerencsére akár több százan 

is élnek a lehetőséggel.

– Egy felelős vezetőnek az a legfon-

tosabb, hogy a lehető legtöbb forrást a 

megelőző egészségügyi szűrésre fordítsa. 

Az időben felismert betegségek sokkal 

nagyobb számban és eséllyel gyógyítha-

tók. Egy időben felismert kór kezelése ol-

csóbb is, a beteg kevesebb ideig esik ki 

a munkából, gyorsabb lehet a felépülése. 

Ezért biztos vagyok abban, hogy a meg-

előzés, a szűrés minden pénzt megér – fo-

galmazott az alpolgármester.

ÚJ RENDELŐ,  
ÚJ MŰSZEREK
A pestszentlőrinci és pestszentimrei szak-

rendelők kisebb-nagyobb mértékű infra-

strukturális felújítása mellett erre az évre 

két nagyobb léptékű önkormányzati fej-

lesztést vettek tervbe. Az egyik a Béke téri 

rendelő rendbetétele.

– Ez egy 110 millió forintos projekt, 

amelynek az elkezdése sajnos az egyik 

magántulajdonos miatt csúszik. Remé-

lem, hogy a probléma mielőbb megoldó-

dik. Feltett szándékunk, hogy ezt a 10–20 

ezer ember egészségügyi ellátását érintő 

intézményt felújítsuk – hangsúlyozta Dö-

mötör István. – A másik fontos feladat az, 

hogy a szakrendelőben ne csak magukat 

a vizsgáló-, illetve egyéb helyiségeket 

újítsuk fel, hanem a műszerezettséget is 

fejlesszük. Az orvosi műszerek hamar el-

avulnak, a pótlásuk pedig drága. 

Az önkormányzat idén a diagnosztikai 

rendszer felújítását tűzte ki célul, ideértve 

a röntgent, a mammográfiás és az ultra-

hangos készüléket.

– A rendszeres szűrővizsgálatok ered-

ményességét is fokozza ez a berendezés-

csoport, amelyre 70 millió forintos támo-

gatást terveztünk be a költségvetésbe. 

Részben cserélni, részben felújítani kell a 

diagnosztikai eszközöket – foglalta össze 

a feladatot az alpolgármester. – Elég régi 

a röntgengép, és szeretnénk áttérni a di-

gitális röntgenvizsgálatra. A mammográ-

fiás vizsgálat biztosítása az önkormányzat 

önként vállalt feladata. 

Dömötör István kitért a XVIII. kerület 

által is támogatott Jahn Ferenc Dél-pes-

ti Kórházra is. Elmondta, hogy az intéz-

mény egyes részlegei országos szinten is 

a legjobbak közé tartoznak, de tisztában 

vannak a betegek által szóvá tett hiányos-

ságokkal is.

– Évek óta segítjük az urológiai osztály 

felújítását, idén 13–14 millió forintot ad 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre az uroló-

giai rendelők fejlesztéséhez. Ugyanak-

kor halljuk a lakosságnak a kórházzal 

szemben megfogalmazott észrevételeit, 

kritikáit, és jelezzük ezeket a kórház veze-

tőségének, igyekszünk elérni, hogy meg-

történjenek a szükséges változtatások.

Puskás Attila

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

ZSEBŐK ZOLTÁN SZAKRENDELŐ,

(szájsebészeti részleg): ............................ 5 M Ft
ZSEBŐK-SZAKRENDELŐ,
(mammográfiás készülés): ....................  13 M Ft
BÉKE TÉRI RENDELŐ  
(nyílászárócsere, gyermekorvosi  

rendelő, belső csatorna cseréje): .........  30 M Ft
BÉKE TÉRI RENDELŐ
(felújítása, akadálymentesítés): ............ 12 M Ft
BÉKE TÉRI RENDELŐ
(tervezett teljes felújítása): ................ 140 M Ft
DIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉSEK
(fejlesztése): .......................................... 70 M Ft
VAJK UTCAI ORVOSI RENDELŐ

(felújítása): ...........................................  37 M Ft
KONDOR BÉLA SÉTÁNY  

(gyermekorvosi rendelő és védőnői  
szolgálat részleges felújítás): ................ 19 M Ft
A NEMES UTCA GYERMEKORVOSI  

RENDELŐ (bővítése): ............................... 12 M Ft
KONDOR BÉLA SÉTÁNY HÁZIORVOSI  

RENDELŐ (tetőszigetelés): ...................... 18 M Ft
KONDOR BÉLA SÉTÁNY HÁZIORVOSI  
RENDELŐK (felújítása): ........................... 27 M Ft

A betegségek 
megelőzése a cél
A SZAKRENDELŐK FELÚJÍTÁSÁTÓL A KORSZERŰ ORVOSI MŰSZEREK, BE-
RENDEZÉSEK MEGVÁSÁRLÁSÁIG SZÁMOS MÓDON NYÚJT SEGÍTSÉGET  
AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSHEZ, A BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉHEZ, ILLETVE 
IDŐBEN VALÓ KISZŰRÉSÉHEZ A XVIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT. 

Az önkormányzat 48 millió forintos anyagi támogatásából januárban egy csúcstechnológiás 
endoszkópos ultrahangkészüléket helyeztek üzembe a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban. A 
fővárosban korábban mindössze három helyen állt rendelkezésre ilyen eszköz. Három évvel 
korábban két modern altatógépet adományozott a kerület a kórháznak.
A Zsebők Zoltán Szakrendelő 2015 szeptemberében 13 millió forint értékű mammográfiás 
készüléket kapott. A szájsebészeti részleget 2016-ban 5,5 millió forintból újította fel az 
önkormányzat.

TÖBB TÍZ MILLIÓ FORINT ORVOSI ESZKÖZÖKRE
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Kezdjük azzal, ami talán a legismer-

tebb. Lőrinc egyik legrégebbi negyede a 

Bókay-telep. A kertvárosban található a 

16 hektáros, árnyas park, a Bókay-kert, 

amely stranddal, uszodával, teniszpályá-

val, sípályával és kalandparkkal várja a 

látogatókat.

A BÓKAY-KERT
Lévai István Zoltán, a kerületi sportéle-

tért felelős alpolgármester így vélekedik 

a park nyújtotta lehetőségekről:

– A tervek szerint a Bókay-kert fokoza-

tosan újult és újul meg annak érdekében, 

hogy a vendégek a szabad idejüket szép 

és természetes környezetben, tartalma-

san tölthessék. Ennek jegyében frissítik 

fel minden évben a kert növényzetét. 

Ebben az évben több mint hatszáz évelő, 

illetve egynyári növényt telepítettek. Ta-

valy átalakították, korszerűsítették a büfé 

épületét, előtte pedig felújították a me-

dencét, s kialakították a strandröplabda-

pályát és a játszóteret. A közelmúltban új 

üzemeltető vette kézbe a teniszpályákat, 

így a teniszélet továbbra is főszerepet 

játszik a parkban. A műanyag borítású 

sípálya pedig nem csak a téli szezonban 

nyújt sportolási és tanulási lehetőséget. 

A két éve átadott és népszerű kaland-

park is kiváló lehetőséget nyújt a szabad-

idő izgalmas eltöltésére.

Ha valaki „utánozni” akarja a vb-n 

látott kiváló úszóinkat, annak irány a 

Bókay-kertben télen-nyáron üzemelő 

Park uszoda, amelynek fedett medencé-

jét korszerű vízforgatóval szerelték fel. 

– Hazabeszélés nélkül állítható, hogy 

a Bókay-kert az ország bámely pontján 

megállná a helyét, a környezetének kö-

szönhetően pedig Európában is az élme-

zőnyhöz tartozik – mondta az alpolgár-

mester.

A VILMOS ENDRE-
CENTRUM
A Vilmos Endre Sportcentrum (az egykori 

Malév-sporttelep) helyén már az 1930-

as években labdarúgópálya volt. A terü-

leten, amelynek kezelője 1963-ban lett a 

Malév, a hetvenes évektől folyamatosak 

voltak a fejlesztések. 2006-ban a Malév 

lemondott a sportcentrum tulajdonjogá-

ról, amely 2008 januárjában lett a kerü-

leti önkormányzat tulajdona. 2011-től a 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

üzemelteti.

Az 50 ezer négyzetméternyi sport-

centrumban több sportág képviselői gya-

korolhatnak. Edzenek itt profi csapatok, 

de rendszeres vendégek a kerületi tanu-

lók is. A fedett uszoda az iskolai úszás-

oktatás mellett a lakosságot is szolgálja. 

Az érdeklődők a vízilabdát vagy akár a 

szinkronúszást is kipróbálhatják. A küz-

dősportok kedvelői az ökölvívóteremben 

hódolhatnak a sportáguknak.

A KASTÉLYDOMBI
A kerület másik „egységében”, Pestszent-

imrén található Kastélydombi uszodát a 

nyolcvanas évek végén gyermekek kö-

telező úszásoktatására nyitották meg, 

sekély vizű, kisméretű (20 × 9 méteres) 

medencével. 2006-ban a vízmélység 140 

centiméter lett, így a felnőttek is használ-

hatják. A 2010-es évek eleje óta a me-

dence felületét esténként úgynevezett 

szolártakaróval fedik le, amelynek segít-

ségével az üzemen kívüli időszakban a 

medencevíz fűtésére felhasznált energiát 

akár 40 százalékkal csökkenthetik, így a 

földgázfelhasználás évente 10–15 száza-

lékkal mérséklődik. 

A JÓ ÖREG LŐRINCI
A Lőrinci Sportcsarnokot hamarosan be-

zárják, s nem csupán átépítik, de egy a 

XXI. századnak megfelelőt emelnek a 

helyén. Tökéletes küzdőtér, öltözőrend-

szerek, kiszolgálóhelyiségek, parkolók, 

étterem várja majd a vendégeket. Napja-

inkban azonban még az „öreg” fogadja 

a hűséges PLER-szurkolókat, akik kitar-

tanak a kedvenceik mellett.

A sportinfrastruktúra gyors változá-

sával a kerületi sportlétesítményeknek 

is lépést kell tartaniuk. Így ennek az 500 

nézőt befogadni képes csarnoknak is, 

amely sok emlékezeteset látott már. 

Róth Ferenc

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

1908 SZAC, sportöltöző felújítása: ........  11 M Ft
PSK-SPORTTELEP, öltözőfelújítás,
fűtéskorszerűsítés: ................................. 10 M Ft
KÖZTERÜLETI SPORTPÁLYÁK felújítása: .. 15 M Ft
KASTÉLYDOMBI USZODA felújítása:........  17 M Ft
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM,

öltözőfelújítás: .......................................... 9 M Ft
GERELY UTCAI SPORTPÁLYA,

világítás korszerűsítése: ........................... 1 M Ft
BÓKAY-KERT, BMX-pálya építése
(tervezet): ............................................... 44 M Ft
LŐRINCI SPORTCSARNOK felújítása
(tervezet):  ........................................ 1200 M Ft 

Vízben is, földön is
NEM JÁRUNK MESSZE AZ IGAZSÁGTÓL, HA AZT ÍRJUK: A SPORTOLÁSRA 
VÁGYÓK SZINTE MINDEN SPORTÁGAT KIPRÓBÁLHATNAK PESTSZENTLŐRIN-
CEN ÉS PESTSZENTIMRÉN. A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. 
ÁLTAL ÜZEMELTETETT SPORTTELEPEK ÉS -KÖZPONTOK SORA VÁRJA ŐKET. 

SPORTFEJLESZTÉSEK
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SPORT

A XVIII. kerületi önkormányzat mellett 

az Ovi-Foci Alapítványnak köszönhető, 

hogy a Pitypang, a Vackor, a Szivárvány, 

a Hétszínvirág, a Gyöngyszem, a Nyitnikék 

és a Zenevár óvodában birtokba vehették 

a gyerekek a műfüves pályákat. 

Tudni kell az ovifocipályákról, hogy 

intézményenként 9,5 millió forintba kerül-

tek, de az önkormányzat mellett az alapít-

vány is gáláns volt.

A NEVE FENNMARAD
Lévai István Zoltán alpolgármestertől kér-

deztük, hogyan vizsgáztak a pályák.

– Amikor átadtuk ezeket, tisztában vol-

tunk azzal, hogy sikerre vannak ítélve, hi-

szen hiányt pótolt velük az önkormányzat. 

A sportos életet időben kell elkezdeni. 

Igaz, az ovifocipálya megálmodója, 

„feltalálója”, Buzánszky Jenő már har-

madik éve nincs közöttünk, de az bizto-

san állítható, hogy az Aranycsapat kiváló 

labdarúgójának neve az ovifocipályáknak 

köszönhetően is fennmarad.

KULTURÁLT DÜHÖNGŐK
Érthetően büszkén vett részt a pályaát-

adásokon Kucsák László, a XVIII. kerület 

országgyűlési képviselője, dr. Molnár And-

rea, az Ovi-Foci Alapítvány elnöke és Se-

bestyén Kata, a kuratórium tagja, hiszen 

nagyban hozzájárultak a gyermekek bol-

dogságához.

– A XVIII. kerület életében minden 

beruházás nagy örömöt jelent, de ezek 

között is különösen fontosak azok, ame-

lyek a jövő generációjának szolgálatába 

állnak. Fontos, hogy gyermekeink minden 

lehetőséget megkapjanak a sport terüle-

tén is. Az óvodákban létesített műfüves 

pályák a sport megszeretését és a moz-

gáskultúra fejlesztését célozzák, s kiemelt 

szerepet töltenek be a gyermekek nevelé-

sében, testi-lelki egészségük megőrzésé-

ben és a közösségépítésben is – hangsú-

lyozta Kucsák László.

Molnár Andrea annak idején, a hiva-

talos átadókon úgy fogalmazott: minden 

egyes pályával arra törekednek, hogy elő-

segítsék a sokat emlegetett egészséges, 

sportos életmódot, azt, hogy a mozgás 

mindennapi igénnyé váljon. Ha már fel-

nőttkorban nem mindenkit sikerül meg-

mozdítani, sportra ösztökélni…

KINCSRE LELNI
Sokat beszélünk arról, miként lehetne 

még hatékonyabban rátalálni a tehetsé-

gekre, akik majd visszaidézhetik a szép 

napokat. (Mármint labdarúgásunk hajda-

ni szép napjait…)

Nos, éles szemű szakemberekkel egy 

lépéssel közelebb kerülhetünk ehhez a 

reményhez a kerületünkben. Elég csak 

elmenni az óvodákba, s az elénk vonu-

ló sok száz gyermek között bizonyára rá 

lehet lelni a kincsre, akiből egyszer majd 

Buzánszky, Puskás, Albert lehet…

Az ovifocipályák a gyerekeknek is, a 

szakembereknek is felhívást jelenthetnek 

egy sportos keringőre…

Róth Ferenc

FONTOSABB FEJLESZTÉSEK
 

OVIFOCI: .................................................. 70 M Ft
GULNER ISKOLA: ..................................... 14 M Ft
EÖTVÖS ISKOLA: ...................................... 25 M Ft
KAPOCS ISKOLA: ..................................... 13 M Ft
KASTÉLYDOMBI ISKOLA: ......................... 25 M Ft
KONDOR ISKOLA: .................................... 14 M Ft
SZENCZI MOLNÁR ISKOLA: ...................... 26 M Ft
SZENT LŐRINC ISKOLA: ........................... 15 M Ft
VÖRÖSMARTY ISKOLA: ............................ 25 M Ft

A sportosabb nemzedékekért
SOKSZOR BEBIZONYOSODOTT MÁR, HOGY NEMCSAK A SZAVAKBAN, DE A 
TETTEKBEN IS SPORTOS AZ ÖNKORMÁNYZAT, HISZEN AZ ELMÚLT IDŐSZAK-
BAN HÉT ÓVODA GAZDAGODOTT SPORTPÁLYÁVAL. MINŐSÉGI, KULTURÁLT 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MOZOGHATNAK A GYEREKEK, AKIK KÖZÜL KI-
KERÜLHETNEK A JÖVŐ KÖVETÉSRE MÉLTÓ ÉLSPORTOLÓI. 

Az óvodások sportolási lehetősége mellett az általános iskolások „megmozgatására” is odafigyel 
az önkormányzat, hiszen nem kevesebb, mint nyolc suliban várja pálya a diákokat.
Takács Ferenc, a Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda vezetője elmondta, hogy 
nyolc intézményben használhatnak már új műfüves pályát az iskolások, kettőt pedig felújítottak.
Íme, azok az iskolák, amelyek új műfüves pályát kaptak: Gulner, Eötvös Kastélydombi, Kapocs, 
Kondor, Szenczi Molnár, Szent Lőrinc, Vörösmarty. Felújított: Darus, Vajk.

EGY SZINTTEL FELJEBB
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Csülökfesztivál

2017. 
szeptember 8-9.

2017. 09. 08. péntek

Nagyszínpad
14:00 Megnyitó
14:30  Román Nemzetiségi 

Önkormányzat műsora
16:00 Jansi&Távoli Rockonok
17:00 UFO Update
18:00 V-Tech
20:30 TNT

2017. 09. 09. szombat

Nagyszínpad
12:30 Gitárosokkk... Mohabával
14:00 Highland Bastards
15:00 Akrobatikus rock and roll
15:30  Városgazda Utánpótlás Akadémia
16:30 Kerozin Retro Show
17:30  Városgazda Utánpótlás Akadémia
18:30 Desperado
20:30  Zenevonat szuperkoncert  

az LGT sztárjaival

Fesztivál Színpad
10:00 Megnyitó
10:30 Park Aerobic
11:30 Schütz Kapelle
13:00 Heimattöne Kapelle
14:00  Főzőverseny eredményhirdetés  

Kovács Lázárral
15:00  Gyermek főzőverseny  

eredményhirdetés
16:00 Kozma Orsi Quartet
17:00 Gájer Bálint
19:30 Csík zenekar

Bókay-kert  1181 Budapest, Szélmalom utca 33.
  facebook.com Bókay-kert Rendezvények  

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvény ingyenesen látogatható!
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