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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 
Pályázat: Alkotói támogatás a Pestszentlőric és 
Pestszentimre gyerekeknek c. kézirat megírására 
Pályázati azonosító:  
101102/00596 
101102/00606 
 
 
A Pestszentlőrinc és Pestszentimre c. könyv - a Tiéd a város 
sorozat többi kötetéhez hasonlóan - elsősorban a 8-10 éves 
korosztályhoz szól, azzal a céllal, hogy a gyerekek játékos, 
önálló felfedezésre ösztönző feladatok segítségével 
ismerjék meg a város történetét, építészeti és természeti 
értékeit, intézményeit és közösségeit. 
 

      

http://kulturaktiv.hu/projektek/tied-a-varos/
http://kulturaktiv.hu/projektek/tied-a-varos/
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A könyv lapjain Zizi, a sün, és Kopp, a fakopáncs vezetik 
végig a gyerekeket a 18. kerületben. A közös felfedezés 
során egy igen színes kép bontakozik ki a kerületről: a 
csendes kertváros, a régi villák és fákkal szegélyezett széles 
utak, a hatalmas parkok és játszóterek éppúgy 
meghatározzák a két település összevonásából létrejött 
kerületet, mint a nemzetközi repülőtér, a lakótelepek, az Üllői 
út, és a mellette kialakult ipari területek.  
 

 
 
 
Budapest Főváros XVIII: Kerület Önkormányzata a 
könyveket ingyenesen bocsátja a mindenkori negyedikes 
helyi kisiskolások rendelkezésére, hiszen a könyv segíti 
várostörténettel, városműködéssel valamint az épített és 
természeti környezettel kapcsolatos ismereteik bővítését, s 
ezen keresztül a helyi kötődésük, helyidentitásuk kialakulást, 
erősítését. 
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A könyv szerzői: Rozgonyi Sarolta és Tóth Eszter 

A könyv illusztrátora: Remsey Dávid 

A könyv szakmai lektora: Heilauf Zsuzsa 

Megjelenés: 2019. szeptember 1.  

Kiadó: kultúrAktív Egyesület és  Budapest Főváros XVIII: 

Kerület Önkormányzata 
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(Rajz: Belső borító a várostérképpel, rajta a könyvben 

megemlített helyszínek ábrákkal jelölve) 
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Pestszentlőrinc – Pestszentimre gyerekeknek 

(belső borító) 

 

 

 

 

(Rajz: egy tábla, mellette megjelenhetnek a figurák, rajta:  

EZ A KÖNYV  

……………………………. 

TULAJDONA) 
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Bevezető 
 

A legnagyobb kalandok sokszor olyan helyeken történnek velünk, 

ahol nem is számítunk rájuk. Például az iskolába vezető úton, a 

szomszéd kertjében, vagy a piacon. Zizi, a sün és Kopp, a harkály 

együtt szeretnék felfedezni az otthonukat, a 18. kerületet.  

(Rajz: a kép bal oldalán az Üllői út, forgalommal, villamossal, a 

háttérben a Budai hegyek. A kép jobb oldalán Zizi és Kopp a 

gilisztán osztoznak a felújított virágágyásoknál) 
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Zizi mondja: Egy meleg márciusi napon felébredtem a téli 

álmomból. Hirtelen rettentő éhséget éreztem, úgyhogy 

elindultam a piac felé. A Kossuth téri virágágyásban megláttam 

egy guszta gilisztát, és éppen be akartam kapni, amikor Kopp ott 

termett.   

Kopp mondja: Én is épp azt a gilisztát szerettem volna bekapni. 

Végül elfeleztük, és együtt elmajszoltuk. Közben a naplementét 

néztük és elcsodálkoztunk, hogy milyen végtelenül hosszú ez az 

Üllői út.  Meséltünk az otthonainkról, Zizi a Lakatos-lakótelepről, 

én a pestszentimrei Hősök tere platánfáiról, és ismét 

elcsodálkoztunk, hogy mekkora és milyen sokféle ez a kerület. 

Elhatároztuk, hogy felfedezzük! Velünk tartasz? 
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Tippek a könyv használatához 
 
HA ÚTNAK INDULSZ A VÁROSBAN, MINDENKÉPPEN VIDD 
MAGADDAL EZEKET: 
(Rajz: a könyv, néhány üres papírlap, egy rajzfüzet, grafitceruza, 
színes ceruza, ceruzahegyező, radír, toll, fényképezőgép vagy 
olyan mobil, amivel fényképezni is lehet, alma, innivaló) 
 
Kopp: Legyen nálad mindig expedíciós füzet, amibe felírhatod 
vagy lerajzolhatod a felfedezéseidet! 
 
Zizi: És vegyél föl kényelmes cipőt! 
 
JELMAGYARÁZAT 
Az alábbi ábrákkal sokszor találkozol majd a könyvben. 
De mit is jelentenek ezek? 
(Rajz: piktogramok az alábbiakhoz:) 
 
A feladat megoldását a könyv végén találod.  
A könyvben máshol is olvashatsz róla. 
Ehhez a feladathoz a Tomory Lajos Múzeum honlapján találsz 
hasznos információt. (QR kód) 
 
Zizi: Legyen nálad mindig egy expedíciós füzet, amibe 
feljegyezheted a felfedezéseidet! 
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AZ ÉN KERÜLETEM 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Főváros és kerület 
 

Pestszentlőrincet és Pestszentimrét további 21 településsel 

együtt 1950-ben csatolták a fővároshoz. Budapestnek ma 23 

kerülete van.  

Kép: Budapest kerülettérképe, kiemelve a 18. kerület 

 

 

 

PESTSZENTLŐRINC ÉS PESTSZENTIMRE HÁNYADIK KERÜLET? 

A kerületben annyian laknak, mint egy nagyobb vidéki városban. 

Olyan, mint egy város a városban, ahol sok iskola és munkahely 

van. Sokan járnak más kerületekből és településekről is ide 

dolgozni vagy iskolába. Sok kerületi viszont Budapest más 

kerületeibe jár tanulni, dolgozni, vásárolni vagy kikapcsolódni.   

Kép: Zizi gördeszkával megy az Eötvös iskolába.  

Kopp a reptéren az ékezési táblát böngészi.  

Kopp: Aki repülővel jön Magyarországra, az a 18. kerületbe 

érkezik. 

Zizi: A házunk melletti suliba Gyálról is járnak gyerekek. 
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MIT GONDOLSZ, MÁSIK KERÜLETBEN VAGY MÁS TELEPÜLÉSEN 

LAKÓK MIÉRT JÖNNEK IDE?  

______________________________________________ 

RAJZOLD LE, HOGY MIT SZOKTÁL CSINÁLNI MÁS KERÜLETBEN!   

Rajz: pecsétes formában mellette felirat: 

vásárlás/bevásárlóközpont, kikapcsolódás/múzeum, 

kirándulás/libegő, látogatás/nagymama, kórház, és üres 

pecsétek egyébnek) 
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A te kerületed 
 

Kép: Lakatos, sünis ház, Zizi odújával, Zizi éppen kijön, telefonál. 

Platánfa a Hősök terén, Kopp szintén telefonnal kikukucskál az 

odúból. A két helyet pontok kötik össze, mint az 

útvonaltervezőben. képfeliratok: Zizi odújánál: Lakatos lakótelep, 

Kopp odújánál: Hősök tere, Útvonalpöttyöknél: kb 8 km. 

Zizi mondja: Most indulok. Remélem, két óra alatt odaérek!  

Kopp mondja: Mondtam, hogy átrepülök én hozzád! 

Nyílegyenesen kicsit rövidebb az út.  

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Budapest legnagyobb kerületei 

közé tartozik, széltében és hosszában is majdnem 8  kilométer.  

Te milyen távolságokat teszel meg naponta?  

GYŰJTS LEGALÁBB 5 ÚTI CÉLT A KERÜLETBŐL, AHOVA 

RENDSZERESEN JÁRSZ, VAGY A KEDVENC HELYED! KERESHETSZ 

ÚTI CÉLT A BORÍTÓ TÉRKÉPÉN IS!  HOGYAN SZOKTÁL ELJUTNI 

EZEKRE A HELYEKRE? KÖSD ÖSSZE A MEGFELELŐ RAJZZAL! 

Kép: cetli, rajta kézzel írva: ÚTI CÉLJAIM, alatta, vonalak, amire 

írni lehet, mellette gyalogos, autó, busz, villamos piktogram 

ÍRD BE AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ÚTI CÉLJAIDAT A TÁBLÁZATBA. MINÉL 

TÖBBNÉL MÉRD MEG, HOGY MENNYI IDŐ ALATT ÉRSZ ODA!  

Kép: Zizi számítógépen/okostelefonon nézi a Google mapson a 

kerület térképét. Gondolatbuborék, benne szöveg: 
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Zizi: Nézd, az útvonaltervezőm megmutatta a távolságot és a 

menetidőt is! 

Kép: jegyzetlapra kézzel rajzolt táblázat az alábbiakkal: 

Honnan Hova Távolság 
(km) 

Perc 
(gyalog) 

Perc 
(autó) 

Perc 
(tömeg- 
közlekedés) 

otthon iskola     

      

      

      

      

      

      

 

TERVEZZ PIKTOGRAMOT A VÁLASZTOTT HELYSZÍNEKNEK, ÉS 

RAJZOLD RÁ ŐKET A TÉRKÉPRE!  

Oldal pikto 13. 
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Térképre fel! 
 

Az Üllői út a belvárosból a nyílegyenesen vezet ki Budapestről. 

Zizi és Kopp a Szarvascsárda térről figyelik, ahogy a nap az Üllői 

út város felőli végétől balra, a Budai hegyek fölött lenyugszik.   

TUDOD, MELYIK ÉGTÁJON NYUGSZIK LE A NAP? 

……………………………………… 

Kép: Üllői út a Szarvascsárda tértől a Budai hegyek irányában, 

villamossínnel, villamossal, autókkal, Budai hegyekkel. Zizi és 

Kopp egy fatörzsön/bokor tövében ücsörögnek a villamossín 

mellett.  

Zizi mondja: Én az erdőben mindig a mohák alapján 

tájékozódom. Megmutatják, hogy merre van észak.  

Kopp modja: Én repülés közben az Üllői utat szoktam figyelni, az 

segít a tájékozódásban.   

NÉZD MEG A TÉRKÉPEN, HOGY MILYEN IRÁNYÚ AZ ÜLLŐI ÚT! 

SEGÍT AZ ÉSZAKJEL! (Oldal pikto térkép; megoldás pikto) 

kép: Zizi okostelefonján Zizi és Kopp az iránytűt nézik. Az 

iránytűn beírva: É  ÉNY  NY D K. A 3 kimaradt mellékégtájhoz 

vonal, amire írni lehet. 

Kép: Erdei fa, Kopp az egyik az egyik ágról az északi moha felé 

mutat, Zizi lentől nézi és mutatja a mohát. 
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Az otthonodhoz képest melyik égtáj irányában van az iskolád, a 

Lőrinci Nagykönyvtár vagy a Pestszentimrei Közösségi Ház, a 

kedvenc játszótered és a listádon szereplő helyek?  

RAJZOLD MEG A SAJÁT KERÜLETTÉRKÉPEDET! Legyenek rajta a 

számodra fontos és ismert helyek! Ügyelj a tájolásra, és jelöld azt 

is, hogyan közlekedsz az egyes helyszínek között!  

(Expedíciós füzet pikto) 

Keret a rajzhoz, beírva a tetejére: É 
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A kerület részei 
 

A XVIII. kerület két nagy városrésze Pestszentlőrinc és 

Pestszentimre. A városrészek telepekből állnak. Összesen 23 

telepe van a kerületnek. A két városrészt a Halmierdő köti össze. 

Kép: Az oldalpáron átfutó kerülettérkép a telepekkel, kiemelve a 

főútvonalak: Üllői út, Ferihegyi Repülőtérre vezető út/Gyömrői 

út, Nagykőrösi út, Méta utca, Nemes utca-Királyhágó út, 

Lajosmizsei és szolnoki vasútvonal. Zizi lakóhelye (sünis ház) 

Lakatostelep házai. Kopp lakóhelye fa és Hősök tere 

országzászló. Havannatelep 10 emeletesek, Krepuskatelep 

sátortetős panelek. Szent Imre-kerváros, Ganztelep, 

Ganzkertváros villák, Rendessytelep és Liptáktelep ipari +kis 

kertes ház. Lónyaitelep villa, Halmierdő fákkal, imrei telepek 

kertes házak, Ferihegy repülőgép. A telepek alapszín nélkül 

(majd a gyerekeknek kell kiszínezniük. Néhány telep neve 

hiányosan (majd ki kell egészíteniük). 

feliratok: Rendessytelep, L_pt_ktelep, Lakatostelep, L_ny_ytelep, 

B_k_ytelep, Gl_r_ett-telep, Sz_nt L_r_nc-telep, Sz_nt Imr_ 

kertváros, Ha_a_natelep, Újpéteritelep, Kr_p_ska Géza telep, 

K_ss_th Ferenc telep, B_ls_major, _lm_skert; G_nzk_rtváros, 

Ganztelep, _e_eretelep, _ikló_telep; _rzs_bettelep, B_l_telep, E_ 

_őskert, _er_hegy 
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EGÉSZÍTSD KI A TÉRKÉPEN A TELEPEK NEVÉT! SEGÍTENEK AZ 

ÁLLÍTÁSOK: (Megoldás pikto) 

1. A Havanna-lakótelepen majdnem annyian laknak, mint 

Pestszentimrén. 

2. Az egyik telep Bókay Árpádról kapta a nevét. 

3. Az egyik telep egy ma már nem létező kilátóról, a 

gloriettről kapta a nevét. 

4. A két telepen először a Ganz-gyár dolgozói építettek 

maguknak házakat. 

5. Szemere Miklós nevét két telep is őrzi. 

6. Krepuska Géza orvosról nevezték el az egyik telepet.  

7. A Gyömrői út túloldalán elterülő 3 telep közül egy női, 

kettő férfi keresztnevet visel. 

8. Pestszentlőrinc központja, a Kossuth tér a Lónyaytelepen 

van. 

Zizi: Úgy kiszínezném ezt a térképet! Minden fajta városrészt 

más színnel. Szerinted milyen szín illik a lakótelepekhez, a kertes 

házas részekhez, oda, ahol a lakóházak mellett még állnak a régi 

gyárépületek, vagy Ferihegyhez, ahol a repülőtér van?  

SZÍNEZD KI A TELEPEKET A TÍPUSUKNAK MEGFELELŐ SZÍNNEL!  

 

Kopp: Kíváncsi vagyok, melyik szín szerepel a legtöbbször a 

térképeden!  
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Hasznos adatok a kerületről 
 

A XVIII. kerület két településből jött létre. Mindkét településrészt 

egy szentről nevezték el. Pestszentlőrinc az egyik legismertebb 

katolikus szentről kapta a nevét. Szent Lőrincet 250-ben 

Rómában rostélyon megégették. Szent Lőrinc napja augusztus 

10.  

MILYEN RENDEZVÉNYT TARTANAK EKKOR A KERÜLETBEN? (oldal 

pikto) 

Pestszentimre névadója Szent István király fia, aki fiatalon 

vadászbalesetben halt meg. Szent Imre a fiatalok védőszentje.  

A szenteket az ismertetőjegyük alapján lehet felismerni. Szent 

Lőrinc jelképe a rostély. Szent Imre jelképe a fehér liliom, ami az 

ártatlanságra utal. 

Kép: Szent Lőrinc és Szent Imre  

EGÉSZÍTSD KI A RAJZOKAT A JELKÉPEKKEL! 

Zizi: Szerinted én mit válasszak ismertetőjegynek?  

Rajzolj ismertetőjegyet Zizinek! 

Keret a rajzhoz 

 

Kopp: Az én jelképem lehetne egy fa és egy vörös kereszt, mert a 

fák doktorának is hívnak! kép: Kopp fával és vörös kereszttel 
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Kép: A 18. kerület és a szomszédok kinagyítva a budapesti 

térképből + Gyál és Vecsés  

 

 

A kerület szomszédai délnyugat felől kezdve: XXIII. kerület 

Soroksár; XIX. kerület Kispest, X. kerület Kőbánya, XVII. kerület 

Rákosmente, Vecsés, Gyál 

 

Szerinted miért nevezzük peremkerületnek a XVIII. kerületet? 

________________________ 

SZÍNEZD KI A KEDVENC SZÍNEDDEL A XVIII. KERÜLETET! ÍRD BE A 

SZOMSZÉD KERÜLETEK NEVÉT, SZÁMÁT ÉS A KÉT SZOMSZÉDOS 

TELEPÜLÉS NEVÉT! (Megoldás pikto) 

 

Zizi: A XVIII. kerületben 100 000-en laknak, így Budapest ötödik 

legnépesebb kerülete. 

Kopp:  Hiába vagyunk a pesti síkságon, a kerület legmagasabb 

pontja csak 30 méterrel alacsonyabb, mint Budán a Várhegy.  
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Pestszentlőrinc és Pestszentimre rövid története 
Elrendezés: egy oldalpáron fut végig az idővonal. Kisebb-

nagyobb időbuborékok képekkel. Zöld háttér 

Középkor 

A középkorban a mai kerület területe a király birtoka volt. 

Szentlőrinc falu neve már egy 1332-es birtokadományozási 

oklevélben szerepelt.  

Kép: oklevél és pecsét 

Török kor 

A török fennhatóság alá került országrész elnéptelenedett. Az a 

terület is, ahol ma a XVIII. kerület található.  

Kép: Puszta romos házakkal 

A Grassalkovich-birtok 

Grassalkovich Antal a 18. században óriási birtokot szerzett. A 

mai Lőrinc és Imre területén egy-egy majorsági központot 

alakított ki. A lőrinci major központjában kápolnát is építtetett, 

amely máig áll. 

kép: Grassalkovich- kápolna, a major elnagyolt képével 

Három császár találkozója  

1814-ben Ferenc magyar király, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes 

Vilmos porosz király tiszteletére katonai parádét és 

jószágbemutatót rendeztek a mai Havanna-lakótelep környékén. 

A bemutatót a három császár a gloriettből, vagyis kilátóból 

nézte. A gloriett emlékét az egyik telep neve őrzi. 
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Kép: gloriett  

Gyors fejlődés 

A 19. század végén nagyon felgyorsult a fejlődés. A lőrinci és az 

imrei birtokosok elkezdték felparcellázni, azaz telkekre osztani a 

földjeiket. Így kialakultak az első telepek. Sokan költöztek a 

fővároshoz közeli településekre, mert olcsón lehetett házhelyet 

venni, és vasúton is elérhetőek voltak. Lőrincen gyárak épültek, 

ezért ott még többen vásároltak házhelyet. Pestszentlőrinc 1910-

ben önálló község lett. 

(Rajz: A települések mellett megjelenik a főváros) 

Az I. világháborúban 

Pestszentlőrinc katonai kiképzőhely, fontos hadiipari központ 

volt. A háború után az elcsatolt országrészekről elmenekülők 

közül több ezren a lőszergyár helyén kialakított Állami 

lakótelepen találtak otthonra.  

Kép: Állami telep 

Növekvő települések 

Pestszentimre (akkori nevén Soroksárpéteri) 1930-ban lett 

önálló község. A Pestszentimre nevet egy évvel később vette fel 

a település. Pestszentlőrinc 1936-ban megyei város lett. Ekkor 

már több mint 30 ezren laktak itt. Gimnáziuma, fiú kereskedelmi 

iskolája, több temploma és mozija volt. Az Üllői út mentén sok 

kis üzlet, cukrászda, vendéglő működött. 1940-ben elkezdték 

építeni Ferihegyen a repülőteret. 1947-ben villamosjáratot 

indítottak Pestszentlőrinc és Pestszentime között. 
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Kép: 40-es villamos 

 

 

A II. világháborúban 

Budapest ostromakor Pestszentimre teljes lakosságát, 

Pestszentlőrinc lakosainak felét kitelepítették. A zsidókat már 

korábban deportálták. Mindkét település súlyos károkat 

szenvedett, Imre mindkét templomát felrobbantották. Sokan 

sohasem tértek vissza az otthonukba.  

Kép: bombázók a város felett 

A főváros része 

1950-ben a két települést egy kerületként Budapesthez 

csatolták. A főváros részeként még nagyobb növekedés indult 

meg. Sok ezer embernek otthont adó lakótelepek épültek: a 

Lakatos és Szentlőrinc lakótelep, az Állami telep helyén a 

Havanna, később a Gloriett és az Alacskai úti (Krepuska Géza 

telep). Az elmúlt évtizedekben lakóparkok és új középületek 

épültek, fejlesztették a városközpontokat. Az 1980-as évek óta a 

kerület lélekszáma 100 ezer.  

Kép: montázszerűen: Havanna, Gloriett.lakótelep, Szent lőrinc 

sétány épületei 

Ekkor születtél te. JELÖLD BE! 
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Birtokosok és hírességek 
Kép: Lövölde (Zila cukrászda) előtt külön asztaloknál: birtokosok, 

vállalkozók, tudósok, művészek  

A kerület kiemelkedő személyiségei, birtokosok, művészek, 

sportolók és vállalkozók, együtt kávéznak az alábbi rajzon. 

Ismered őket? Többük neve neked is ismerős lehet. Te hol 

találkoztál velük? GYŰJTSD ÖSSZE AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! 

(Expedíciós füzet pikto) 

Birtokosok asztala 

Mayerffy Xavér Ferenc  

Lónyai Menyhért  

Cséry Lajos  

Szemere Miklós  

Vállalkozók asztala 

Lipták Pál  

Herrich Károly  

Auspitz Mór (háttal) 

Lővy Mór (háttal) 

Tudósok asztala 

Eötvös Loránd  
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Bókay Árpád  

Krepuska Géza  

Pintér Károly  

Zsebők Zoltán 

Művészek és sportolók asztala 

Iharos Sándor  

Kondor Béla  

Szécsi Margit  

Deák Ferenc „Bamba”  

Prokopp Sándor  

Zizi: Nem látok sem Lakatos urat, sem Lakatos hölgyet. Az én 

városrészem vajon honnan kaphatta akkor a nevét?  

Kopp: Én is pont ezen gondolkodtam. Vajon a Hősök terét kikről 

nevezték el? 

OLVASD EL A FÜGGELÉKBEN, HOGY MELYIKÜK MIÉRT HÍRES! 

(Oldal pikto) 
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Sokszínű kerület 
 

A kerületben több nemzetiség is él.  

Kopp: Több német nemzetiségi iskola és óvoda is van a 

kerületben. A lengyelek néptáncegyüttest működtetnek. Az 

örmények emlékművet állítottak az Üllői út melletti Uzsok téren.  

A Lakatos-lakótelepi szánkódombot görög dombnak is nevezik.  

(Rajz: zászlók: bolgár, görög, horvát, lengyel, német nemzetiségi 

zászló, örmény, roma, román, ruszin, szerb)  

PÁROSÍTSD A ZÁSZLÓKAT ÉS A NEMZETISÉGEKET! (Megoldás 

pikto) 

Szentimre kertváros és Szemeretelep utcái közül sok erdélyi és 

felvidéki települések és földrajzi helyek nevét viseli, mert ezekről 

a területekről jöttek az első háztulajdonosok. GYŰJTS NÉHÁNY 

PÉLDÁT ILYEN UTCANEVEKRE! 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Zizi: Sok vietnami is él a kerületben. Még buddhista szentélyük is 

van a Sárkány Centerben!  
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Majorból város 
 

A változó kerület 
 

A város folyamatosan változik. A kerület utcái, terei és épületei is 

átalakulnak a kor igényeinek megfelelően. Egyes építményeket 

lebontanak, és újat építenek a helyükre. Más épületeket 

átalakítanak, mert másra használják. A kerületben például 

gyártelepből bevásárlóközpont, repülőtéri terminálból 

rendezvényközpont, moziból bank lett.  

 (Rajz: Pestszentimrei Balassi mozi – moziként, mellette mai 

formájában mint bank; gyártelep mellette sárkány center; 1-es 

Terminál belső képe utasokkal tele, mellette koncertező 

emberekkel tele; piacépület és korcsolyapálya) 

 

 

Zizi: Szerinted már tényleg nincs szükség mozira, gyárakra?  

Kopp: Izgalmas, hogy miből mi lesz. Szerinted miért lehet egy 

gyárat áruházzá alakítani, vagy egy nyaralót múzeummá?  

JÁRJ UTÁNA, HOGY MI MINDEN VÁLTOZOTT A 

LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN! KÉRDEZD MEG 

A SZÜLEIDET, NAGYSZÜLEIDET ÉS JEGYEZD FEL AZ EXPEDÍCIÓS 

FÜZETEDBE! (Expedíciós füzet pikto) 
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Zizi: A Lakatoson például közösségi kert lett az elhanyagolt, régi 

lakótelepi sportpálya helyén.  

 

(Rajz: Bal oldalon régi fotó hatását keltő kép a kézilabda pályáról, 

mellette a mai közösségi kert a Lakatoson, Zizi locsolja a 

paradicsomokat).  

 

KERESD A RÉGI KOROK NYOMAIT A VÁROSBAN! (Expedíciós 

pikto) 

Kopp: Lépten-nyomon belebotlok olyan dolgokba, amik a régi 

időkből maradtak itt! Mint a Béke téri óra. Ezen szoktam 

ücsörögni, amíg a buszra várok.  

(Rajz: Kopp a Béke téri órán ül).  

 

Van, ami nem vagy alig változik. Például az Üllői úti városházával 

szembeni gyógyszertár. Ha bemész, láthatod a régi bútorokat és 

tégelyeket! 
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Épületek 
 

A városlakók otthonai nagyon különbözőek lehetnek. Különösen 

igaz ez a XVIII. kerületre, ahol a családi házaktól a sokemeletes 

társasházakig mindenféle lakóépületek megtalálhatóak.   

LAKÓÉPÜLETEK 

(Rajz + alatta felirat: búvóhely (avar búvóhely a sünis ház 

tövében+Zizi); odú (platán odú a pestszentimrei Hősök 

terén+Kopp); családi ház, sorház, társasház, panelház; utána hely 

+ a te otthonod) 

 

 

 

 

 

Zizi mondja: Az én otthonom a Lakatos-lakótelepen, a sünis 

panel tövében lévő búvóhely, amit avarból készítettem.  

Kopp mondja: Én egy öreg platán odújában lakom a 

pestszentimrei Hősök terén.  

TE MILYEN ÉPÜLETBEN LAKSZ? _________________________ 
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A kerületben több lakótelep, lakópark és kertvárosi rész van. 

SZERINTED MI A KÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜK? NÉZD MEG A RAJZOT! 

SOROLJ FEL PÉLDÁKAT A KERÜLETBŐL!  

(Rajz: minta lakótelep 4 emeletes panelekkel, köztük szabad, 

nyitott zöldterületek, mellette minta lakópark, zárt kerítéssel, 

sorompóval, mellette kertvárosi utca) 

 

 

 

 

     Lakótelepek                       Lakóparkok                  Kertváros 
______________ ______________         ______________ 
______________ ______________         ______________ 
______________ ______________         ______________ 
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KÖZÉPÜLETEK 

Minden településen lakóépületek és középületek is vannak. A 

középületeket a közösség minden tagja használhatja. 

Intézmények működnek bennük. FELISMERED AZ ALÁBBI 

KÖZÉPÜLETEKET? TE MELYIK KÖZÉPÜLETBEN VOLTÁL MÁR? 

(Megoldás pikto) 

(Rajz az alábbi épületekről, alattuk vonalkázás a válaszoknak:  

városháza,lőrinci könyvtár, lőrinci kormányablak, imrei 

vasútállomás, imrei szakrendelő, iskola? templom? PIk, 

Sportkastély) 

 

 

 

 

 

 

A középületek máshogy néznek ki, mint a lakóépületek. A 

formájuk, anyaguk, színeik sokszor szimbolikus, vagyis 

valamilyen üzenetet közvetít. FIGYELJ MEG EGY KÖZÉPÜLETET, 

ÉS JEGYEZD FEL AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE, HOGY MIT ÜZEN A 

KIALAKÍTÁSÁVAL! (Expedíciós füzet pikto) 
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(Rajz: kézzel írva kulcsszavak: átlátható; gazdagság; hatalom; 

közösség szolgálata; megközelíthetőség; egyenlőség; távolság) 

IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ ÉPÜLETEK 

A városok kevésbé ismert, de annál fontosabb épületei az ipari 

épületek: a gyárak és a raktárak. A szolgáltató épületekben 

valamilyen szolgáltatást vehetünk igénybe. Például 

vásárolhatunk vagy fagyizhatunk.  

(Rajz: Kispesti Erőmű (felirat alatta: erőmű); Zila kávéház (felirat 

alatta: kávézó); Lőrinci piac (felirat alatta: piac); étterem, üzem, 

gyár, raktár, víztorony, hulladékközpont,sarokház bolt, 

hulladékfeldolgozó….) 

KERESS TOVÁBBI PÉLDÁKAT A KÖRNYEZETEDBEN! (Expedíciós 

füzet pikto) 

Kopp mondja: A Ferihegyi Repülőtérre vezető út mellett sokféle 

üzemépületet szoktam látni.  

A Lőrinci Fonóban régen fonalat készítettek. Textilt, sőt még 

repülőt is gyártottak itt. A fonó területén ma raktárak vannak. Az 

óvóhelyen bunkerprogramot szerveznek. Az egyik épületben 

főiskola működik, egy másikban pedig inkubátorház újonnan 

indult cégeknek. TE HOGYAN HASZNOSÍTANÁD MA A RÉGI 

GYÁRÉPÜLETEKET?   

(Rajz: Lőrinci Fonó, bunker) 
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REPÜLŐTÉR  

A kerület talán legkülönlegesebb épületei a Liszt Ferenc 

repülőtéren épültek. A légikikötő területe 1505 hektár, vagyis 

akkora, mint 2100 focipálya, vagy 15 Margit-sziget. Összesen 217 

épület található itt, például saját hőerőmű, szemétégető és 

benzinkút is. FELISMERED, HOGY MELYIK ÉPÍTMÉNY MICSODA? 

KÖSD ÖSSZE A RAJZOKAT A MEGFELELŐ ELNEVEZÉSEKKEL!  

(Megoldás pikto) 

(Rajz az épületekről, mellette a feliratok: hangár, terminál, 

kifutópálya, utasmóló, utashíd, parkolóház, várócsarnok 

(SkyCourt), irányítótorony)  

 

 

 

 

 

Kopp mondja: Én nagyon szeretem a 2-es terminált, mert felülről 

úgy néz ki, mint egy kiterjesztett szárnyú madár. Kicsit hasonlít 

rám.  

Zizi mondja: Na, hát akkor rám pedig az irányítótorony hasonlít, 

a zömök testével, és a hosszú, kecses lábaival.  

(Rajz: Kopp kiterjesztett szárnyakkal, Zizi pedig gólyalábakkal) 
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TEMPLOMOK  

A templomok általában a települések legdíszesebb és 

legmagasabb építményei közé tartoznak. NÉZD MEG A SZŰZ 

MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE FŐPLÉBÁNIATEMPLOM ÉS A 

KASTÉLYDOMBI LUTHER-KÁPOLNA RAJZÁT! MIK A KÜLÖNBSÉGEK 

ÉS MIK A HASONLÓSÁGOK? NÉZD MEG BELÜLRŐL IS ŐKET! 

MELYIK FELEKEZETEK TEMPLOMAI EZEK? (Megoldás pikto) 

(Rajz: Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániatemplom , 

mellette a Kastélydombi Luther-kápolna)  

 

 

MELYIK AZ OTTHONODHOZ LEGKÖZELEBBI TEMPLOM? 
_______________ 

Kopp: Ha nem is a legközelebbi, de nagyon közel van hozzám az 
imrei református templom. Nagyon klassz a tornya, én ezen 
szeretek a legjobban ücsörögni.  

(Rajz: Kopp a református templom tornány) 

MI DÍSZÍTI A REFORMÁTUS TEMPLOM TORNYÁT? (Megoldás 

pikto) _____________ 
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Miből építünk? 
 

Sok mindentől függ, hogy egy ház milyen építőanyagból épül. 
Például attól, hogy milyen célból építik, milyen anyagok érhetőek 
el az adott helyen, milyen az éghajlat, vagy mi a divat. 
A TI HÁZATOK MILYEN ANYAGOKBÓL ÉPÜLT? KÉRDEZD MEG A 
SZÜLEIDET! 
(Rajz: Kopp és Zizi a három kismalaccal, körülöttük építőanyagok: 
tégla, vályogtégla, panel, kő, fa, cserép, nád, lemez) 
 
 
 
 
 
 
Régen Pestszentlőrincen, a Kossuth tér mellett működött egy 
téglagyár, ahol helyi agyagból égették a téglát. De az 1960-as 
években elfogyott az agyag. A téglagyár bezárt, és a helyén iskola, 
könyvtár, sportcsarnok, szakrendelő, piac és lakóházak épültek.   
Budapest és a kerület lakossága gyorsan növekedett, hirtelen sok 
lakásra volt szükség. Olcsó és gyors megoldás kellett. A lakótelepi 
házak ezért előre gyártott, falnagyságú elemekből, panelekből 
épültek, amiket a helyszínen daruval illesztettek össze. VAJON KI 
VÉGEZ ELŐBB A LAKÁSÉPÍTÉSSEL? (Rajz: Zizi az egyik oldalon 
rakosgatja lassan a téglát, a másik oldalon Kopp kezeli a darut, ami 
a panelelemeket helyezi el.) 
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MÁSOLD LE EZT A MINTÁT TÖBB PÉLDÁNYBAN EGY VASTAG 

PAPÍRRA VAGY KARTONRA! VÁGD KI, ÉS HAJTOGASS BELŐLE 

KOCKÁT! ÉPÍTSD MEG A SAJÁT PANELHÁZAD!  

(Rajz: négyzet alakú panel elem ablakkal / erkéllyel, egy kockává 

hajtogatható sablon részeként, Mellette Kopp kekszből épít 

paneleket) 

 

 

 

Kopp mondja: Én háztartási kekszből készítettem egy panelházat. 

Jó sok emelettel, mert legszívesebben a magasban lakom.   

A nagy üzemek és csarnokok építésénél olyan építőanyagokra van 

szükség, amivel nagy távolságokat is át lehet hidalni. A repülőtér 

2-es termináljának hatalmas várócsarnokát például acélszerkezet 

tartja.  

(Rajz: SkyCourt belső kép) 

 

 

 



39 
 

Értékvédelem 
 
A különösen értékes épületek műemléki védelem alatt állnak. Ez 
azt jelenti, hogy nem szabad elbontani, és csak szigorú szabályok 
betartása mellett lehet átépíteni őket. Így őrizzük meg őket a 
jövő számára. A XVIII. kerületben két műemlék épület van.  
 
 
(Rajz: Szent Lőrinc kápolna és az 1-es Terminál felülnézetből) 
 
 
 
Az egyik, a Szent Lőrinc kápolna, a kerület legrégebbi épülete. 
1799 körül építtette Grassalkovich Antal a majorságban élők 
számára. Ezért Grassalkovich-kápolnának is nevezik. SZÁMOLD 
KI, HÁNY ÉVES! ____________________ 
 
A másik a Liszt Ferenc Repülőtér 1-es Terminálja. Amikor 
építették, Közép-Európa egyik legmodernebb reptere volt. Az 
épület formája is egyedi. SZERINTED MIRE HASONLÍT? (Megoldás 
pikto) 
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Zizi: Ki dönti el, hogy mit kell védeni és mit nem? 
 
Az országos jelentőségű értékekről egy szakemberekből álló 
bizottság dönt. A település közössége számára fontos értékek 
helyi védelméről pedig a kerületi vagy a fővárosi képviselő-
testület.  
A helyi védettségű épületek listáját a függelékben találod. TE 
MIT HELYEZNÉL HELYI VÉDELEM ALÁ? MIT ŐRIZNÉL MEG AZ 
UTÓKOR SZÁMÁRA? ÍRJ LISTÁT AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! 
 
Kopp: Én például azt a gyönyörű öreg platánt helyezném 
védelem alá, amiben az odúm van! 
 
 
 
(Rajz: Kopp és Zizi a helyi értékekről elmélkednek) 
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Művészet az utcán 
 

Az utcákat, tereket, épületeket sokszor műalkotások díszítik, 

ezért érdemes nyitott szemmel járni a városban.  

SZOBROK 

Zizi: Nekem egyértelműen a Pingvinek a kedvenc szobrom, 

nagyon feldobja a lakótelepet! 

Kopp: Mivel én imrei vagyok, ezért nagyon szeretem a Szent 

Imre szobrokat. Az egyik nem is Imrén, hanem Lőrincen van! 

TUDOD HOL? (Megoldás pikto) 

(Rajz: Pingvinek és a lőrinci Szent Imre szobor, mellette hely 

rajznak – alatta: a te kedvenc szobrod) 

NEKED MELYIK A KEDVENC SZOBROD? RAJZOLD LE! 

A köztéri műalkotások közül sok fontos eseményeknek vagy 

személyeknek állít emléket. A kerület egyik legkülönlegesebb 

szobra az 1956-os forradalom emlékműve a Hargita téren. Elsőre 

egy halom kockának tűnik, de ha jobban megnézi az ember, 

mintázatot és feliratokat lehet rajta felfedezni. Ezzel szemben a 

Kossuth téri I. világháborús emlékmű valósághű módon ábrázolja 

a hősöket.   (Rajz: 56-os emlékmű és I. Világháborús emlékmű) 
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FESTETT DÍSZEK 

Zizi: Én leginkább a festett díszeket és a graffitiket szeretem. A 

Szemeretelepen van egy legálfal, vagyis olyan fal, ahol szabadon 

lehet graffitizni, és a barátaim alkotásai láthatóak.  

(Rajz: Lakatos úti legálfal, madaras kép) 

A festett díszítés a lakótelepi paneleket is vidám, egyedi 

épületekké varázsolja. A Havanna lakótelep paneljei Nemcsics 

Antal színdinamikai tervei alapján újultak meg.  

Kopp: A Szent Lőrinc-telepen a tízemeletes geometrikus díszítése 

mintha mozogna! 

TERVEZZ TE IS FESTETT HOMLOKZATOT! 

 (Rajz: Festett panelek a Havannán, op art díszítésű panel a Szent 

Lőrinc telepen, Kopp szemei golyóznak. Mellette panelek 

körvonalas rajza, színező.) 

 

 

Zizi: Nem csak a lakótelepek, hanem több iskola és óvoda is 

vidám festést kapott. TE MILYENRE FESTENÉD AZ ISKOLÁDAT?  

(Rajz: Csontváry iskola, Kastélydombi iskola, ovik)  
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UTCABÚTOROK 

A tereket és utakat utcabútorok teszik kényelmessé. FIGYELD 

MEG A KOSSUTH TERET VAGY A PESTSZENTIMREI HŐSÖK TERÉT, 

MILYEN UTCABÚTOROKAT TALÁLSZ? JÁRD KÖRBE A TERET ÉS 

RAJZOLD LE AZ UTCABÚTOROKAT AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! 

(Expedíciós füzet pikto) 

 (Rajz: Kossuth tér a színes hengerekkel, Kondor-ihlette 

burkolattal és padokkal) 

 

 

 

 

Zizi: A Kossuth téren a burkolat és a padok formája nagyon 

érdekes. Kondor Béla festményei ihlették.  

(Rajz: Kondor figurái megelevenednek)  

TERVEZZ TE IS UTCABÚTORT! Szerinted mire lenne szükség még 

a kerületben? Készítsd el kartonból, hulladékanyagokból a 

makettjét! 

(Rajz: Zizi és Kopp egy nagy asztalnál maketteznek, wc-papír 

tekercsek, színes papírok, olló, ragasztó, egyéb kellékek között. A 

fejükből gondolatbuborék, benne a terveik: Kopp egy hintaágyról 

álmodik, amit egy platánfa ágaira erősít, Zizi pedig bringatárolót 

épít)  
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ZÖLD VÁROS 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Város a természetben 
 

A XVIII. kerület a Pesti-síkság homokos dombjain terül el. A 

dombokat réges-régen itt kanyargó ős-Duna alakította ki. A 

kerületnek van egy hegye is, ami valójában nem is hegy, hanem 

egy lapályos domb.  TUDOD, MI A NEVE? (Megoldás pikto) 

_____________________________________________ 

A folyam agyagot, kavicsot és homokot hagyott maga után, ezért 

működtek a kerületben több helyen agyag- és kavicsbányák. A 

felhagyott bányákat különbözőképpen hasznosították. 

PÁROSÍTSD A HELYSZÍNEKET! (Megoldás pikto) 

Erzsébettelepi   köz-és lakóépületek 

agyagbánya 

Imrei homokdomb  Gödör játszótér 

Homokbánya    temető 

Miklóstelepi kavicsbánya  Balázs horgásztó 

Lőrinci téglagyár   Kastélydomb 

MELYIK HELYSZÍNEN JÁRTÁL MÁR? 

____________________________ 

A kerület egyetlen természetes vizes élőhelye a Brenner János 

parkban található. Itt van két tó, amelyeket a csapadék és a 

talajvíz táplál.  
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Kép: Lehetne az egész háttér világos zöldes, picit textúrázott, 

amiből egyszer csak előbukkan a Büdi-tó. Kopp és Zizi a Büdi-tó 

hídjáról lógatják a lábukat, a tavon kacsák úszkálnak, nádas 

 

 

 

GYŰJTS A LAKÓHELYED KÖRNYÉKÉRŐL KAVICSOT, HOMOKOT, 

LEHULLOTT LEVELEKET, VIRÁGOKAT ÉS TERMÉSEKET, ÉS 

KÉSZÍTSD EL BELŐLÜK A KERÜLET TÁJKÉPÉT! FOTÓZD LE, ÉS 

RAGASZD BE IDE!  

KOPP: Csak természetes alapanyaggal dolgozz, de ne tépj le 

növényeket vagy leveleket, azt használd, amit a földön találsz! 
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Természet a városban 
 

A természet a városban is jelen van. A XVIII. kerületben 

különösen, hiszen Budapest belső kerületeihez képest itt sokkal 

több a zöld felület. A családi házak kertjei mellett több park és 

erdő is van, és a lakótelepi házak között nagy zöld területek 

találhatók.  

ÍRD LE AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE AZOKNAK A PARKOKNAK A 

NEVÉT, AHOL MÁR JÁRTÁL! RAJZOLD LE, HOGY MIT SZOKTÁL 

CSINÁLNI A KEDVENC PARKODBAN! (Expedíciós füzet pikto) 

Kopp: A fák azért fontosak, mert oxigént termelnek. Én például 

azért lakom egy platánfán, mert itt mindig jó a levegő. És itt egy 

jó darabig maradhatok. Egy platánfa akár több száz évig is elél, 

és közben óriásira nő. Ha kiterítenénk a lombkoronáját, nagyobb 

lenne, mint egy futballpálya! 

Zizi: A bokrok és sövények is fontosak! Ezek aljában, mi sünök, jó 

kis búvóhelyeket találunk. A virágágyásokban pedig sok rovar 

éldegél, tulajdonképpen ide szoktam étterembe járni.  

Kép: Kopp a platánfán ül, Zizi a bokrok és virágágyások között 
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Ahol sok a zöld, ott jobban érzik magukat az emberek. 

Gondozott növényekkel sokfelé találkozhatsz a kerületben. 

KERESD MEG A KÉPEN AZ ALÁBBIAKAT: VIRÁGÁGYÁS A 

KÖRFORGALOMBAN, KÖZÖSSÉGI KERT, BALKONLÁDA, 

LAKÓTELEPI ELŐKERT, SÖVÉNY, CSALÁDI HÁZ ZÖLDSÉGES 

KERTJE, TETŐKERT, FŰSZERKERT, GYÜMÖLCSFA. 

Képen a felsoroltak. Hozzá képek: fűszerkert, körforgalom a 

Szent Lőrinc telepnél, Tetőkertes ház az Üllői úton, Közösségi 

kert a Lakatoson, kertes ház paradicsommal, paprikával, 

gyümölcsfával, előkert a Szent Lőrinc telepen. 

 

 

 

A XVIII. kerület többször is díjat nyert a Virágos Magyarországért 

környezetszépítő versenyen. A kerület iskolái és óvodái pedig 

minden évben részt vehetnek virágágyás-készítő versenyen.  

TERVEZZ VIRÁGÁGYÁST SOK SZÍNES VIRÁGGAL! (Rajz az oldal 

alján: egy üres virágágyás kontúrja, amit kiegészíthetnek a 

gyerekek) 
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Vajon mitől különleges ez a kerület? FEJTSD MEG A 

KERESZTREJTVÉNYT! (Megoldás pikto) 

1. 11 négyzet, a 6. sötétebb zöld – kép: ostorfa 

2. 9 négyzet, a 4. sötétebb zöld - kép: platánfa  

3. 16 négyzet, a 8. sötétebb zöld - kép: közösségi kert 

4. 6 négyzet, a 3. sötétebb zöld – kép: nád és tőkés réce 

5. 10 négyzet, az 1. sötétebb zöld – hárs, japán juhar - 

levelek 

6. 10 négyzet, a 6.-ban kötőjel, a 8. sötétebb zöld – kép: 

tavi rózsa 

7. 10 négyzet, 10 négyzet, a 3. sötétebb zöld – kép: 

lepényfa levél+ termés 

8. 10 négyzet, a 2. sötétebb zöld, a 6.-ban kötőjel – 

madárodú + ösvénynév tábla 

9. 9 négyzet, a 3. sötétebb zöld – kép: tornapályatábla 

10. 18 négyzet, a 15. sötétebb zöld - Kép: akác 

11. 10 négyzet, a 8. sötétebb zöld – kép: ezüstjuhar 

 

1. Ganzkertváros tere, neve a honfoglalásra emlékeztet. Az itteni 

ostorfák sötét bordó termését, a madárcseresznyét kedvelik a 

madarak. 

2. Pestszentimre főtere, itt van Kopp platánfája. 

3. Itt van egy közösségi kert, ahol az emeletes házak lakói is 

kertészkedhetnek.  

4. Kellemetlen szaga miatt régebben így nevezték a Lakatos-

lakótelep mögötti tavat. A nádasában vadkacsák fészkelnek. A tó 

körül alakították ki a Brenner János parkot.  
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5. Pestszentlőrinc központi tere. Több mint 400 fa él itt. A 

jegenyenyárfák, hársak, kőrisek, juharok és platánok mellett 

ginkót és japán juhart is találhatsz. 

6. A kerület legnagyobb parkja, kalandparkkal, uszodával, téli-

nyári sípályával és sportlétesítményekkel. Dísztaván egész 

nyáron virágoznak a tavirózsák. 

7. Szentimre kertváros legnagyobb tere, Erdély egyik hegységéről 

nevezték el. Itt hársfákat, törökmogyorót, jegenyéket és 

lepényfákat láthatsz.  

8. Tündéri tisztás a Bélatelepi erdőben. Innen indulva bejárhatod 

a madártanösvényt.  

9. Ez az erdő Pestszentlőrinc és Pestszentimre között terül el. Két 

erdei tornapálya és kutyaiskola is van benne.  

10. Ez az erdő, nem messze a Kapocs utcai iskolától, a kerület 

kisebbik városrészéről kapta a nevét. Legjellemzőbb fája az akác. 

11. Ez a tér a Ganztelepen, a katolikus templom 

szomszédságában található. Az ezüstjuharok árnyékában van egy 

jó kis játszótér.    

Kép: Zizi és Kopp egy molinócsíknak támaszkodnak/tartanak, 

arra kell ráírni a megfejtést. 

A XVIII. kerület  _____________________ 
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Erdők a kerületben 
 

A XVIII. kerületben több erdő is van: Halmierdő, Bélatelepi erdő, 

Pestszentimrei kiserdő. A pesti oldalon itt van a legnagyobb 

összefüggő erdős terület. Az erdőkben lehet sétálni és sportolni 

vagy bográcsozni a kijelölt tűzrakó helyeken.  

Zizi: Gyere, menjünk edzeni a Halmierőbe, az erdei tornapályára!  

Kopp: Mit szólnál, ha utána átugranánk a Bélatelepi erdő 

Zöldküllő sétányára a rokonaimhoz?  

TE MELYIK ERDŐBEN VOLTÁL MÁR? ______________________ 

A kerület erdőiben sok a fehér akác, mert a homokos talajt több 

mint 60 évvel ezelőtt akácok ültetésével kötötték meg. 

Megtalálható még a feketefenyő, az ostorfa, a szürke nyár, a 

kései meggy, a korai juhar és a tölgy is. A cserjeszinten fekete 

bodza, galagonya, az aljnövényzetben sárgavirágú vérehulló 

fecskefű, a tisztásokon lilavirágú katáng nő. ÍRD A KÉPEK ALÁ A 

NEVÜKET! (Megoldás pikto) 

Képek: akáclevél, tölgyfalevél, feketefenyő ága tobozzal, 

bodzabokor virággal,, vérehulló fecskefű virágja és levele, katáng 

virágja 

Az erdőkben tájékoztató táblákat is találhatsz a növényekről és 

az állatokról. többi növényről. KÉSZÍTS NÉHÁNYRÓL RAJZOT AZ 

EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! (Expedíciós füzet pikto) 

Tudod, hol volt tölgyes régen? (Oldal pikto) 
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Az erdőben sokféle hangot hallhatsz.  

Kép: Halmierdő térképe, a két sarkában Zizi és Kopp 

mobiltelefonnal. A térképen néhány ponton piktogramok, 

amikhez hangokat kell párosítani: harkály (az Alacskához vezető 

út mellett), sün (Gloriett bejáratnál), fácán (a sűrűben) autó (a 

Péterhalmi úton), gyerekek (az Alacskához közeli réten) 

kerékpáros  (az erdei úton),  kutya (a kutyaiskolánál). Hajladozó 

fák  

ÍRD BE A HANGOKAT A KÉPEKHEZ! (Megoldás pikto) 

Te is gyűjthetsz hangmintákat a kedvenc helyeiden, és 

készíthetsz hangtérképet! 

(Rajz: Zizi felveszi Kopp hangját).  

Zizi: Az én kedvenc madaram a süvöltő, mert vicces a hangja. A 

fenyvesben szoktam hallani. 
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Nyomkereső társas  
 

Kopp: Gyere, keress velünk nyomokat a Halmierőben! 

Zizi: Gyűjts kavicsokat, vegyél egy dobókockát, és hívd a 

barátaidat! Kezdődhet a társas? 

START : Az erdőt sorompó zárja le, mert autóval nem szabad 

behajtani. Gyalog vagy bringával indulj útnak! Kép: sorompó, 

erdő bejárta + 5 mező 

6. Ügyesen végiglépkedtél az erdei tornapálya földbe vert 

farönkjein. Kettőt előre léphetsz. Kép: farönkös rész + 4 mező 

11. mező: A dombhajlatban nyulak laknak, egy éppen átszalad 

előtted. Kicsit megijedtél. Lépj vissza egyet! Kép nyúl és erdő +4 

mező 

16. mező: A feketefenyők alatt savanyú és árnyas a talaj, ezért 

alig van aljnövényzet, viszont sok szép tobozt találtál. 

Belefeledkeztél a gyűjtésükbe. Egyszer kimaradsz. Kép fenyves, 

tobozok +4 mező 

21. mező: Pihenőhelyre értél. Innen mehetsz a kutyaiskola felé 

vagy tovább az erdei főút felé. Kép pihenőhely + egyik irányba 3 

mező, másik irányba 6 mező 28-ig 

25. mező: A kutyaiskolát kerítés zárja le, menj tovább a fák 

közötti csapáson. Kép kutya +2 mező 
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28. mező: Kiértél az erdei főútra. Megállsz kavicsokat gyűjteni. 

Lépj vissza kettőt! Kép kavicsos út +3 mező 

32. mező Elérkeztél a Péterhalmi úthoz. Egyik irányból sem jön 

autó. Lépj előre hármat. Kép út, darugyár +2 mező 

35. mező Ahogy átértél az úton, a homokos talajon lassabban 

tudsz haladni. Egyszer kimaradsz. kép homokos út + 4 mező 

40. mező: Az útkereszteződésnél futókkal találkozol, akik 

megmutatják, merre van a másik tornapálya. Dobj újra! kép 

útkereszteződés, futók + 4 mező 

45. mező Megállsz, hogy egyensúlyozz egy farönkön. Egyszer 

kimaradsz. Kép farönk táblával + 3 mező 

49. mező Megérkeztél az Alacskai réthez, ahol focizhattok, és 

piknikezhettek a barátaiddal. Kép:  rét focipálya, esőbeálló, 

tűzrakók 

 

Zizi: Én is megéheztem! Abban a korhadt fatörzsben biztosan 

találok pár fincsi bogarat! 

Kép: sün +kivágott, korhadó fatörzs 

Kopp: Mmm! De finom falatok akadtak fenn a koronás 

keresztespók hálójában! 

Kép: harkály + keresztespók hálóval, benne  hernyó  
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Tanösvények 
Bélatelepi madártanösvény 

A Bélatelepi madártanösvényhez a Tünde utca és Frangepán utca 

sarkán álló régi határkövektől lehet besétálni. A tanösvény 

sétányait az itteni erdőben élő madarakról nevezték el.  

Kép: határkövektől pontsor a madárösvények térképéhez. A 

térkép alatt a madarak rajza: kék cinege, sárgarigó, csúszka, 

zöldike, őszapó, ökörszem, süvöltő,kenderike karvaly, tengelic, 

zöld küllő, vörösbegy, búbosbanka, holló 

KÖSD ÖSSZE A MADARAKAT A MEGFELELŐ ÖSVÉNNYEL! 

(Megoldás pikto) 

Vannak helyek, ahonnan a madarakat jobb távol tartani. A 

szomszédos repülőtéren például könnyen beleütközhetnek a fel- 

vagy leszálló gépekbe. 

Kép: Kopp és Zizi a határköveknél 

Kopp: kezében egy nagy kalappal: Készíthetnénk nekik 

madárijesztőt! 

Zizi: Úgy hallottam, azt már megszokták, ezért ultrahangos 

riasztóval tartják távol őket, nehogy nekirepüljenek a gépeknek. 

Sőt ragadozó madarak is segítenek. De ezt én inkább nem 

nézném meg. HOGYAN SEGÍTENEK A RAGADOZÓ MADARAK! 

(oldal pikto) 
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Ambrózy Pál Meteorológiai Tanösvény 

A természet része a légkör is. A megfigyelése többek között azért 

fontos, hogy tudjuk, mennyire szennyezett a levegő, és hogy 

milyen lesz az időjárás.  

A Gilice téren, a Marcell György főobszervatóriumban a légkör 

magasabb rétegeiben zajló folyamatokat is figyelik. Az 

obszervatórium azért van itt, mert a közeli repülőtér számára 

ezek nagyon fontos információk.  

LÁTOGASS EL A FŐOBSZERVATÓRIUMBAN TALÁLHATÓ 

METEOROLÓGIAI TANÖSVÉNYRE, HOGY MEGTUDD, MIVEL 

FOGLALKOZNAK A METEOROLÓGUSOK, ÉS MILYEN MŰSZEREKET 

HASZNÁLNAK! AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE JEGYEZD FEL A 

MŰSZEREK NEVÉT, ÉS AZT, HOGY MIRE VALÓK! (Expedíciós füzet 

pikto) 

Kép: Zizi és Kopp az obszervatórium napóra szobrán ücsörögnek, 

a háttérben a légkörfizikai mérőtorony és a tanösvény  

 

Kopp: Mik azok a lufik ott az égen? 

Zizi: Azok ott nem lufik, hanem meteorológiai léggömbök. Kis 

csomagokban mérőműszereket visznek fel a légkörbe. 
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Hogyan óvd és szépítsd környezetedet? 
 

A környezetedért te is sokat tehetsz! 

Zizi: Én például mindenhová gyalog megyek. Így naponta több 

kilométert gyalogolok! 

Kopp: egy csipszeszacskót vesz fel a földről csőrében: Na, ezt 

kidobom a kukába! 

FIGYELD MEG EGY HÉTIG, HOGY MI MINDENT TETTÉL A 

KÖRNYEZETED MEGÓVÁSÁÉRT! (Expedíciós füzet pikto) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Kép: egy házak közötti zöldterület látképe, benne kopár 

virágágyás, kopasz ágon ülő madár, eldobott szemét, pöfögő 

autók bennük apukával és gyerekkel, kakiló kutya. 

Szerinted mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy kellemesebb 

legyen a környezeted? KARIKÁZD BE A KÖRNYEZETRE KÁROS 

DOLGOKAT! 

RAJZOLD LE, HOGY NÉZNE KI UGYANEZ A ZÖLD TERÜLET, HA 

MINDENKI VIGYÁZNA RÁ! (Expedíciós füzet pikto) 
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A VÁROSI ÉLET 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Közös tereink 
 

A közterületek, vagyis az utcák, terek, parkok és játszóterek, a 

város lakóinak közös tulajdonában vannak, ezért mindenki 

használhatja őket. Itt lehet a barátokkal találkozni, játszani, 

fagylaltozni. 

(Rajz, béke tér félig felül nézetből. Megrajzolva a buszmegállók, a 

villamosmegálló, gyalogátkelők, járdák, az épületek és bódék, a 

kiteresedés a padokkal.) 

 

 

 

A közterek egyik fontos funkciója a közlekedés. Az utakon gyalog 

vagy valamilyen közlekedési eszközzel juthatunk el egyik helyről 

a másikra. A főútvonalak találkozásánál pedig közlekedési 

csomópontok vannak. ilyen közlekedési csomópont a Béke tér is, 

ahol véget ér a villamos, és át lehet szállni buszokra. FIGYELD 

MEG A BÉKE TERET VAGY AZ OTTHONODHOZ KÖZELI 

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOT! JEGYEZD LE A EXPEDÍCIÓS 

FÜZETEDBE A MEGFIGYELÉSEID! (expedíciós füzet pikto) 

▪ Milyen közlekedési eszközök járnak erre?  

▪ Mi a főbb utak neve? Milyen irányba vezetnek?  

▪ Mit csinálnak az emberek a téren?  

▪ Milyen üzletek, bódék vannak a téren? Szerinted miért?  

▪ Mi egyebet találtál? 
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(Rajz: Hargita tér, ugyanúgy félig felülről, rajta a növények, 

emlékmű, padok, játszótér) 

 

 

 

 

 

 

 

A közterek másik funkciója a pihenés, kikapcsolódás. FIGYELD 

MEG A HARGITA TERET VAGY AZ OTTHONOD KÖZELÉBEN LÉVŐ 

CSENDES TERET!  JEGYEZD LE A EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE A 

MEGFIGYELÉSEIDET!  

▪ Kik vannak a téren, és mit csinálnak?   

▪ Mi teszi lehetővé a pihenést és kikapcsolódást?  

▪ Mi a különbség a két tér között?  

Kopp: Készítettem ezeken a tereken is hangtérképet, és nagyon 

érdekes megfigyeléseket tettem. Próbáld ki te is! 

Zizi: Én inkább szagtérképet készítettem. Az is elég izgalmas lett! 

(Rajz: Zizi szaglászik – lángos, virág, Kopp fülel – busz, madarak) 
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Kulturális kalandtúra 
 

JÁRD VÉGIG A KERÜLET JELENTŐSEBB KULTURÁLIS 

INTÉZMÉNYEIT, ÉS FEDEZD FEL A PROGRAMJAIKAT! 

(Rajz: A háttérben a kerület elnagyolt térképe, a kiemelt 

intézmények feltüntetve rajta, és a hozzájuk kapcsolódó 

szövegek a helyszín mellett buborékban) 

 

A Kondor Béla Közösségi Házban táncórákra vagy különféle 

edzésekre is járhatsz, de rajzversenyek, táborok, koncertek és 

kiállítások is várnak.  

Ezen a programon vettem részt:  ________  

A Rózsa Művelődési Házban szokott fellépni a Lőrinci Színpad, és 

minden hónapban tartanak Tébláb táncházat. Melyikre mennél 

el? 

Ezen a programon vettem részt: ________ 

A Pestszentimrei Közösségi Ház modern termeiben balettórák, 

kézműves-foglakozások, és még egy csomó izgalmas 

gyerekprogram vár. Itt működik a pestszentimrei könyvtár. 

Ezt a kiállítást néztem meg: ________  

A Tomory Lajos Múzeum kiállítóhelyein érdekes dolgokat 

tudhatsz meg a kerület történetéről. Nézd meg valamelyik 

kiállítást, és vegyél részt egy múzeumi programon! 

Ezen a programon vettem részt: ________ 
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A Dohnányi Ernő Zeneiskolában zenét lehet tanulni. 

Kopp: Én dobolok. Te is játszol valamilyen hangszeren? 

(Rajz: Kopp „dobol” a fatörzsön) 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtárában sok 

ezer izgalmas könyv közül válogathatsz. Iratkozz be a könyvtárba, 

és kölcsönözz ki egy könyvet!  

Ezt a könyvet kölcsönöztem ki: ________  

Zizi: A havannai könyvtárban az unokatesómmal érdekes könyveket 
találtunk a sünikről.  

 

Kopp: Én a pestszentimrei könyvtárba szoktam menni, mert az 

közelebb van az odúmhoz.  
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Városi programok 
 
Zizi: Azért is szeretek ebben a kerületben lakni, mert itt mindig 

történik valami!  

Kopp: Versenyezzünk! Melyikünk tud több programon részt 

venni! 

VEGYÉL RÉSZT MINÉL TÖBB PROGRAMON A KERÜLETBEN! 

AMELYIKEN RÉSZT VETTÉL, ANNAK A PIKTOGRAMJÁT 

KISZÍNEZHETED! 

(rajz: A programok felirata mellett hozzájuk kapcsolódó színező 

piktogramok) 

Január: Újévi koncert a Sportcsarnokban 

Február: Farsangi mulatságok 

Március: Március 15. – ünnepi megemlékezések 

Május: Gépmajális, Majális 

Május: Havanna Ünnep 

Május: Tébláb Néptáncfesztivál 

Május: Gyermeknapi mulatságok 

Június: Tour de Bókay,  

Június: Vasvári Pál Toborzó fesztivál Pestszentimrén 

Augusztus: Szent Lőrinc Sörfesztivál  
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Szeptember: Sportízelítő – kerületi sportágválasztó fesztivál és 

Kutyás Sportízelítő,  

Szeptember: Bókay-kerti Napok 

Október: Szüreti Fesztivál a Kossuth téren 

November: Márton-napi fáklyás felvonulások 

December: Malacvágta futóverseny 

 

Te mit ünnepelnél meg a kerületben? TERVEZD MEG A 

PROGRAM FORGATÓKÖNYVÉT AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE!

 (expedíciós füzet pikto) 
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Közösségek 
 

A településeken kisebb-nagyobb közösségek szerveződnek. A 

közösségek tagjai együtt alakítják a várost, programokat, 

akciókat szerveznek.  

TE MILYEN KÖZÖSSÉGEK VAGY TAGJA? 

____________________________________________________ 

(Rajz: Kopp táblákat tart (vagy egyéb módos kapcsolódik) az 

alábbi feliratokkal: nemzetiség, lakóhelyi közösség, vallási 

közösség, baráti társaság) 

A kerületben erős, összetartó vallási közösségek élnek. A 

gyülekezetek tagjai ünnepnapokon a templomaikban gyűlnek 

össze imádkozni, a hétköznapokon pedig közösségi programokat 

szerveznek: hittanórákat, gyerektáborokat, kórust, bibliaórát, 

kirándulásokat, családi napokat.  

A 18. kerületben van a magyarországi kopt (vagyis egyiptomi 

keresztény) ortodox egyház központja. NÉZD MEG A 

SZEMERETELEPI TEMPLOMUKAT! MIBEN HASONLÍT, ÉS MIBEN 

KÜLÖNBÖZIK MÁS KERESZTÉNY TEMPLOMOKTÓL? (Megoldás 

piktó) 

(Zizi kopt papnak öltözve a szemeretelepi templom belsejében) 
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A kerületben sok civil szervezet tevékenykedik. Ezek önkéntes 

alapon, a közjó javára működnek, például a sport, a 

környezetvédelem, az egészség, vagy oktatás területén.  

Zizi: Én is egy helyi egyesület tagja vagyok. Be szoktam segíteni a 

Lakatos-napok szervezésébe. Legszívesebben a főzőversenyen 

bíráskodom! 

(Rajz: Zizi megnyalja a száját egy bogrács fölött, a háttérben 

négyemeletes panelház) 

 

Az iskolákban, óvodákban is erős közösségek szerveződnek. Sok 

helyen a diákok, pedagógusok és szülők közösen szerveznek 

programokat, vagy szépítik az iskolát és környékét.  

Kopp: Mi például közbigyózunk. Ez a szuper kezdeményezés a 

kerületből, a Bókay suliból indult, és egyre több iskola próbálja 

ki. Közbigyózás közben a diákok, tanárok és szülők csinálnak 

valamit közösen: filmet, újrahasznosított kerti bútorokat, 

bográcsgulyást, vagy bármi más érdekeset.  

(Rajz: Kopp a társaival közbigyózás közben) 
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A gyerekek városa 
 

A kerületben sok ezer gyerek él, ezért sok játszóteret találsz. A 

játszótereken lehet hintázni, mászókázni, labdázni és különféle 

játékokat kitalálni. Játszani azonban szinte mindenhol lehet!  

ÍRD BE, HOGY TE HOL SZERETSZ A LEGJOBBAN:  

(Rajzos piktogramok az alábbi tevékenységeknek, felváltva Zizivel 

és Koppal, felette/benne szöveg, alatta vonalkázás a válasznak) 

▪ Labdázni 

▪ Fára mászni 

▪ Vizezni 

▪ Futkosni 

▪ Ücsörögni 
▪ Bunkert építeni 
▪ Focizni 
▪ Csúszkálni/szánkózni 
▪ Falat mászni 
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KÉSZÍTS EGY JÁTÉKTÉRKÉPET, ÉS JELÖLD AZOKAT A HELYEKET, 

AHOL JÓKAT LEHET JÁTSZANI! RAGASZD BE AZ EXPEDÍCIÓS 

FÜZETEDBE! (expedíciós füzet pikto) 

Kopp: Én Imrén, a Belső majori lakópark játszótéren szeretek 

pingpongozni a barátaimmal.  

(Rajz: Kopp pingpongozik a madarakkal, Zizi közben a repülős 

játékon) 

Zizi: Repülök! 

 

Kopp: Ketten együtt a Bókay kalandparkba megyünk a 

legszívesebben. Szeretjük a kihívásokat! 

(Rajz: Zizi és Kopp a kalandparkban) 
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Sportol a város 
 

A kerületben sok lehetőség nyílik a sportolásra. A Bókay-kert 

egész Budapesten egyedülálló, hiszen itt óriási területen lehet 

kipróbálni a legkülönfélébb sportokat. MILYEN SPORTOKAT 

LEHET ŰZNI A BÓKAY-KERTBEN? JELÖLD BE A TÉRKÉPEN! 

(Megoldás pikto) 

(Rajz: térkép a Bókay kertről, a sportolási helyszínek szürke 

folttal jelölve, a többi helyszín rajzosan: kalandpark, kisrepülő, 

dísztó, játszótér,  étterem,. A térkép körül az alábbi sportágak 

piktogramjai: úszás, tenisz, lovaglás, vitorlázás, foci, strandfoci, 

strandröplabda, kosárlabda, síelés, súlyemelés, aerobic, futás, 

bmx, gördeszka, teqball, dzsúdó,) 

 

 

A Bókay-kert Bókay Árpád orvosprofesszorról kapta a nevét, aki 

nagyon sokat tett a városért. Az ő felesége, Herrich Szidónia 

alakította ki, és őrizte meg a városnak a kertet.   

Zizi: Olvastam, hogy a Bókay-kert főépülete a kerület második 

legrégibb épülete. Herrich Károly majorságához tartozott. Melyik 

is a legrégebbi épület a kerületben? Elfelejtettem. Te emlékszel?  
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Kopp: Én leginkább repülni szoktam. A földön nem szeretek 

sportolni. A Sportkastélyba viszont gyakran járok. Minden 

meccsre elmegyek drukkolni a kézilabda csapatnak! 

(Rajz: Sportkastély kívülről, Kopp gondolatbuborékában belső 

kép, ahogy a lelátón szurkol a csapatnak) 

TE MIT SPORTOLSZ, ÉS HOL?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

HETENTE MENNYIT SZOKTÁL GYALOGOLNI, ROLLEREZNI ÉS 

BICIKLIZNI? NÉZD MEG AZ ÚTVONALTÉRKÉPEDET! (oldal pikto) 

(Zizi gyalogol) ________________________________________ 

(Kopp rollerezik) ______________________________________ 

(Zizi biciklizik) _________________________________________  

Zizi: Én szívesebben sportolok a földön. A Gödör téren szoktam 

focizni.  

(Rajz: Zizi gördeszkázik) 

A lőrinci Sportcsarnokot éppen most, a könyv írása közben 

modernizálják. NÉZZ UTÁNA, MIRŐL NEVEZTÉK EL! (megoldás 

pikto) _____________________ 
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Iskolák 
 

A kerületben 21 általános iskola van. Ezekben sok ezer diák 

tanul. Minden iskola más: van új és régi, nagyobb és kisebb, 

állami, nemzetiségi és egyházi. Van, ahol az ének-zene, van ahol 

az idegen nyelvek erősek. A TE ISKOLÁD MILYEN?   

(Rajz: keretben az alábbi kérdések: ) 

AZ ÉN ISKOLÁM 

Ebbe az iskolába járok: 

Ezt szeretem az iskolámban: 

Ez a különleges az iskolámban: 

Ezt nem szeretem az iskolámban: 

RAJZOLD LE AZ EXPEDICIÓS FÜZETEDBE AZ ISKOLÁDAT!  

(expedíciós füzet pikto)  

A Múzeumsarok iskolatörténeti kiállításán megnézheted, hogy 

milyen volt régen egy osztályterem. MI VOLT MÁS RÉGEN? ÉS 

MILYEN LESZ SZERINTED A JÖVŐ ISKOLÁJA?  

(Rajz: Kopp az iskolatörténeti kiállításon, mintha egy régi 
osztályteremben lenne, Zizi egy mostani osztályteremben, 
mellette egy üres négyzet a gyerekek terveinek.) 
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MŰKÖDŐ VÁROS 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Önkormányzat 
 

Zizi: Ki dönti el, hogyan fejlődjön a kerület?  
 
A kerület képviselő-testülete dönt a kerületet érintő fontos 

kérdésekről. A testület 21 képviselőből és a polgármesterből áll. 

Őket ötévente a 18. életévüket betöltött kerületi lakosok 

választják meg.  

(Rajz: Városháza, mellette: testület ülésterme, középen a 
polgármester körülötte pedig: képviselők) 
 
A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat a pestszentimrei 
ügyekben véleményez. A Nemzetiségi Önkormányzatoknak 
fontos szerepük van a nemzetiségi kultúra ápolásában.   
Sok, az egész fővárost érintő feladatot a Fővárosi 
Önkormányzatnak kell megoldania.  
 
Kopp: Hű, ez bonyolultabb, mint gondoltam! SEGÍTS 
ÖSSZEPÁROSÍTANI, HOGY MELYIK ÜGY KIHEZ TARTOZIK! 
(Megoldás pikto) 
Rajz: buborékokban: KERÜLET FŐVÁROS, alatta piktogramok az 
alábbi feliratokhoz: ) 
 
gépjárműadó behajtása 
játszótér építése 
főutak aszfaltozása  
parkok gondozása 
villamosok javítása 
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A polgármesteri hivatalban dolgozó szakemberek gondoskodnak 
arról, hogy a Képviselő-testület döntései megvalósuljanak. A 
kerületben élők kéréseivel, kérdéseivel a hivatalban dolgozó 
ügyintézők foglalkoznak.  TE JÁRTÁL MÁR A HIVATALBAN? 
KÉRDEZD MEG A SZÜLEIDET, HOGY MILYEN ÜGYET INTÉZTEK MÁR 
AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL! 
(Rajz: Család, körülöttük buborékokban: panasz, házasságkötés, 
segély, információ, plusz üres buborékok) 
 
Kormányablak 
 
Zizi: Én a kormányablakban jártam személyi igazolványt 
csináltatni.  
 
A kormányablakokban sokféle ügyet lehet intézni: például 
személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal, családtámogatással 
kapcsolatos ügyeket. HOL VAN A KERÜLETBEN KORMÁNYABLAK? 
TE INTÉZTÉL MÁR OTT VALAMILYEN ÜGYET? 
 
____________________________________________________ 
(Rajz: kormányablak) 
 
Kopp: Az én fámat a Városgazda gondozza.  
 
A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.-t a XVIII. kerületi 
önkormányzat alapította, hogy segítsen neki bizonyos feladatok 
ellátásában. A Városgazda kezeli és tartja karban az 
önkormányzati ingatlanokat, és számos kerületi 
sportlétesítményt működtet. A helyi újságot is ő adja ki és a 
közterületeket is ő gondozza. Még saját kertészete is van! 
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Ipar és kereskedelem 
 

A 19. századtól egyre több gyár nyílt Pestszentlőrinc területén.  

Többek között tégla-, textil-, hordó- és gépgyár, fa- és 

kocsilámpagyár, fémfeldolgozással, vasúti kocsik és repülőgép-

karosszériák összeszerelésével foglalkozó üzemek. Lépten-

nyomon találkozhatsz a régi gyárak nyomaival a kerületben. 

NYOMOZZ A RÉGI GYÁRAK EMLÉKEI UTÁN! GYŰJTSD ŐKET AZ 

EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! (expedíciós füzet pikto) 

(Rajz: Kossuth téri református templom tégla mintázata és 

tetőszerkezete, Hengersor utca utcatábla, mellette hely rajznak, 

Zizi és Kopp nagyítóval) 

  

Ma már csak néhány nagyobb és több kisebb üzem, műhely 

működik a kerületben. Az üzemekben valamilyen terméket 

állítanak elő. A műhelyekben javítanak, szerelnek.  Ezek főként a 

főutak mentén, a Gyömrői úton, az Üllői úton, a Nagykőrösi úton 

vagy a régi gyárak helyén kialakult ipari parkokban működnek. TE 

MILYEN ÜZEMEKRŐL, MŰHELYEKRŐL TUDSZ A KÖRNYEZETBEN? 

(Rajz: alul díszítősorként autóbontó, vegyipari üzem, fatelep) 
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VÁSÁROL A VÁROS 

Budapesten sok a bevásárlóközpont. A szomszédos kerületekben 

több is van, de Pestszentlőrincen és Pestszentimrén inkább 

önálló áruházak, kisebb üzletek jellemzőek jellemzőek. TI HOL 

SZOKTATOK VÁSÁROLNI? MELYIKNEK MI AZ ELŐNYE ÉS 

HÁTRÁNYA? 

(Rajz: üzletek az Üllői úton (könyvesbolt, pékség, biciklibolt), 

Sárkány Center; diszkontáruház, sarki csemege)  

 

 

 

 

A településeken mindig fontos szerepet töltöttek be a piacok és 

vásárok. Itt az emberek nem csak vásárolnak, hanem 

beszélgetnek, ismerkednek, erősítik a közösséget. Lőrincen van 

modern piacépület, amiben minden finomság kapható. Mellette 

a bolhapiacon igazi kincseket is találhatsz! 

Zizi: Vajon miért bolhapiac? Miért nem sünpiacnak nevezzük? 

Kopp: Imrén heti vásár szokott lenni. Mi ott vásárolunk zöldséget 

és gyümölcsöt az őstermelőktől. A Havannán épp most épül a 

piac, és madártávlatból egy Kondor Béla festményre fog 

hasonlítani. Már alig várom, hogy ott repkedjek felette!  

(Rajz: Kopp a piacon) 
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Közlekedés 
 

(Rajz: az oldal háttere utcahálózat, főutakkal, autókkal) 

A közlekedésnek nagy szerepe van a városokban. A kerület 

történetében különösen, hiszen a főváros több fontos 

főútvonala áthalad rajta. Az Üllői út a középkortól fontos útvonal 

volt. Ezen hajtották a hajdúk az Alföldről a marhacsordáikat, és 

szállították az alföldi terményeket Pestre. A főút mellett csárdák, 

pihenők üzemeltek. A KERÜLETBEN HOL LEHETETT ILYEN? A 

HELYSZÍN MAI NEVE ELÁRULJA! (Megoldás pikto) 

_____________________________________________ 

Az Üllői úton ma már nem hajtanak marhákat, és nem járnak 

szekerek. A szerepe azonban még mindig nagyon fontos. 

SZERINTED MIÉRT? MILYEN FŐÚTVONALAK HALADNAK MÉG ÁT 

A KERÜLETEN? NÉZD MEG A TÉRKÉPET! 

__________________________________________ 

Zizi: A főutakon olyan nagy a forgalom, hogy néha alig lehet 

átkelni. Ez nekünk, sünöknek is elég veszélyes. A KRESZ parkban 

fogom gyakorolni a közlekedési szabályokat! 

Kopp: Én egyszerűen átrepülök felettük. Viszont nagyon 

szennyezett a levegő!  

KERESS EGY FORGALMAS HELYET, ÉS VIZSGÁLD MEG, HOGY ÖT 

PERC ALATT MILYEN AUTÓBÓL LÁTSZ TÖBBET: AMIBEN EGY, 

KETTŐ, HÁROM, NÉGY VAGY ÖT UTAS ÜL? 
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SZERINTED HOGYAN LEHETNE CSÖKKENTENI A FORGALMAT? MI 

AZ ALÁBBI KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK ELŐNYE ÉS HÁTRÁNYA?  

(Rajz: 4 egysávos út egymás mellett. Az elsőn 60 gyalogos, a 

másodikon 60 kerékpáros, a negyediken egy busz, az ötödiken 60 

autó; alatta felirat: Mindegyik képen 60 közlekedő ember van) 

 

 

Aki bottal jár, eltörte a lábát, kerekesszékes vagy babakocsival 

szeretne eljutni valahová, annak a város kész akadálypálya. Ma 

már egyre több helyen alakítják ki úgy az épületeket, járműveket 

és utakat, hogy a mozgásukban korlátozottak is használni tudják 

őket. KINEK MIRE LENNE SZÜKSÉGE A KÉPEN? EGÉSZÍTSD KI A 

RAJZOT! 

(Rajz: kerekesszékes a postára megy, előtte lépcsőfeljáró, vak a 

gyalogátkelőn, babakocsit toló nő a villamosmegállóban, jön a 

hannoveri villamos) 

TE LÁTTÁL MÁR ILYENEKET A KERÜLETBEN? HOL? 

_________________________________________________ 
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Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
 

A kerületben van a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Magyarország legnagyobb és legismertebb reptere. Évente 

nagyjából 15 millió utas fordul meg itt. Ez naponta hány utast 

jelent? SZÁMOLD KI! _____ (Megoldás pikto) 

Zizi: Hű, ez vagány! A Magyarországra repülővel érkező 

külföldiek először a XVIII. kerületet látják! 

(Rajz: repülők fel és leszállnak a reptérre) 

A repülőtér szinte egy kis város a városban. Majdnem 13 ezren 

dolgoznak itt. Annyian, ahányan Balatonfüreden laknak. Van 

saját hőerőműve, víztisztítója, belső buszjárata, tűzoltósága, 

fogorvosi rendelője. KIK DOLGOZNAK A REPÜLŐTÉREN?  

(Rajz: pilóta, gyorséttermi eladó, felvezető gépjármű sofőr 

(előtérügyeletes tiszt), légiirányító, raktáros, takarító, légiutas-

kísérő, repülőgép festő, tűzoltó, poggyászrakodó, határőr, 

pénzváltó, solymász...) 

Kopp: A repülőtér rengeteg munkahelyet teremt. Még solymász 

is dolgozik itt a madarával, hogy elriasszák a magamfajta kisebb 

madarakat… (Oldal pikto) 
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Zizi: De ez a sok repülőgép azért nagyon hangos. Néha 

ijedtemben összegömbölyödök, ha elrepül felettem egy felszálló 

gép.  

(Rajz: Zizi összegömbölyödik, felette egy repülő) 

 

 

KÉSZÍTS ZAJTÉRKÉPET AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! FIGYELD MEG, 

MIKOR ÉS HOL HALLOD A FEL- ÉS LESZÁLLÓ REPÜLŐGÉPEKET! 

Az Aeoroparkban megismerheted a repülőtér történetét. 

Beülhetsz régi repülőgépekbe, és a repülőszimulátorral azt is 

kipróbálhatod, hogy milyen egy repülőgépet irányítani. 

(Rajz: Az Aeropark látványképe, repülőkkel, felvezető autókkal, 

repülőgép vontatók, utasszállító buszokkal. Zizi kipróbálja a 

repülőgép szimulátort, Kopp a fejét csóválja) 
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Mi történik a hulladékkal? 
 

Minden településen rengeteg szemét és hulladék keletkezik. Egy 

ember naponta több mint egy kilogramm hulladékot termel! 

SZÁMOLD KI, MENNYI SZEMÉT KELETKEZIK A KERÜLETBEN EGY 

NAP ÉS EGY ÉV ALATT? (Megoldás pikto) 

Zizi: Most akkor szemét vagy hulladék?  

(Rajz: Zizi egy nagy szemétdomb tetején; Kopp egy pálmafás 

szigeten ücsörög, rajta szelektív kukák) 

A szemét mennyiségét újrahasznosítással lehet csökkenteni. Az 

értékes hulladékot ezért külön gyűjtjük, hogy új termékeket 

lehessen előállítani belőle. A szemét a szeméttelepekre vagy a 

szemétégetőbe kerül.  

A hulladékot otthon is szelektíven gyűjtheted, az üvegeket a 

szelektív hulladékgyűjtő szigetekre viheted. MELYIK SZIGET VAN 

A LEGKÖZELEBB AZ OTTHONODHOZ? 

________________________________________________ 

 

Kopp: A kinőtt és megunt ruháimat el szoktam adományozni. Te 

mit csinálsz a kinőtt ruháiddal? 
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Az Újrahasználati Központok célja, hogy kevesebb szemét 

keletkezzen, és tovább használjuk a dolgokat. Itt leadhatod a 

feleslegessé vált játékaidat, bútoraidat, vagy megvehetsz mások 

által leadott dolgokat. A Besence utcai központban interaktív 

foglalkozásokon vehetsz részt. 

(Rajz: FKF Újrahasználati Központ) 

Zizi: A Lakatos lakótelepi közösségi kertben van komposztálónk. 

Abban élnek a legfinomabb giliszták! 

(Rajz: Zizi avarháza mellett komposzt láda, benne konyhai 

hulladék) 

FIGYELD MEG EGY NAPODAT! JEGYEZD LE AZ EXPEDÍCIÓS 

FÜZETEDBE, HOGY MI MINDENT DOBTÁL KI, ÉS MI MINDENT 

HASZNOSÍTOTTÁL ÚJRA! MI TÖRTÉNIK EZEKKEL A 

HULLADÉKOKKAL, ÉS RAJZOLD MEG A HULLADÉK ÚTJÁT! 

(expedíciós füzet pikto) 

A repülőtéren naponta 5 tonna szemét keletkezik, amelynek egy 

részét újrahasznosítják. Az itt kidobott PET palackokból napi 150 

polárpulóver készíthető! 

(Rajz: tumultus az utasbiztonsági ellenőrzésnél, a műanyag 

gyűjtő teli PET palackkal … ezek egy szalagon a feldolgozóba 

vándorolnak és pulóver lesz belőlük) 
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Közművek 
 

A hétköznapi élethez szükségünk van vízre, áramra, fűtésre, 

telefonra, internetre. Ezeket a mindenki számára elérhető 

alapszolgáltatásokat közműveknek nevezzük. KÖSD ÖSSZE A 

KÉPEN, HOGY HOL, MILYEN KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKAT 

HASZNÁLNAK A LAKÓK! 

Rajz: Egy épület metszetrajza, benne fürdő, konyha és nappali. 
Alatta az alábbi vezetékek egymás alatt:  

villanyvezeték,  

szennyvízvezeték,  

internet,  

gázvezeték,  

telefon,  

vízvezeték,  

kábeltévé) 

Manapság a közművek vezetékeinek nagy részét már a föld alá 

építik. A kerületben szépen megmunkált akna fedlapokat 

láthatsz az utakon. Ezeken keresztül lehet lejutni a vezetékekhez.  

Kopp: Én ezt találtam. KERESS TE IS EGYET, ÉS RAJZOLD IDE A 

MINTÁJÁT! 

(Rajz: akna fedlap, mellette üres kör a gyerekek rajzának) 
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ÁRAM ÉS FŰTÉS 

Áram nélkül már elképzelhetetlen a városi élet. FIGYELD MEG 

EGY NAP, HOGY MI MINDENHEZ HASZNÁLSZ ÁRAMOT, ÉS 

JEGYEZD LE AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! (Expedíciós füzet pikto) 

(Rajz: áramot igénylő eszközök kontúros rajza) 

Áramot különböző energiaforrásokból nyerhetünk. Te milyen 

energiaforrásokat ismersz? Az ábrák segítenek. HÚZD ALÁ A 

MEGÚJULÓ FORRÁSOKAT, VAGYIS AZOKAT, AMELYEK SOSEM 

FOGYNAK EL! (Megoldás pikto) 

(Rajzok: szélkerék, erdő tűzifával, atommag jele uránpasztillával, 

csille szénnel, gáztűzhely, napkollektor, vízlépcső) 

Kopp: De vajon hogyan jut el az áram az otthonomba?  

Az energiaforrásokból az erőművek termelnek áramot, onnét 

pedig vezetéken keresztül érkezik az otthonunkba, vagyis a 

konnektorba. (Rajz: Erőmű – Magasfeszültségű – Transzformátor 

– Villanypózna a ház mellett, a házon napelem) 

HOL LÁTTÁL MAGASFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉKET A 

LAKÓKÖRNYEZETBEN? _______________________  

Zizi: Az én otthonomba a Kispesti Erőműből jön a távhő. Az 

erőmű a nevével ellentétben Pestszentlőrincen van, és úgy 

olvastam, hogy földgázból csinál hőt. Több, mint 40 000 lakás 

fűtését és meleg vizét biztosítja, nem csak a Lakatoson, hanem a 

Havannán és a környező városrészekben is.  
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VÍZ 

Az ivóvíz a Dunából érkezik. Tisztítás és fertőtlenítés után 

vízvezetékeken keresztül jut el az otthonokba. A szennyvíz 

szennyvízvezetékeken keresztül távozik a szennyvíztelepekre. Ott 

megtisztítják, és tiszta vízként visszakerül a természet 

körforgásába.  JELÖLD BE A RAJZON A VÍZ ÚTJÁT! 

(Rajz: jobbról balra: a Duna megtisztított vize földalatti 

vezetékeken keresztül érkezik. Bonyolult csőrendszeren át jut a 

víztározóba, onnan a víztoronyba, onnan a lakóépületbe. 

Középen lakóépület metszete, a vezetékek a fürdőbe vezetnek, a 

wc-ből szennyvízvezeték vezet a bal oldali szennyvíztisztítóba, 

közben egy szennyvízátemelő, ahonnan a megtisztított víz 

visszafolyik a Dunába) 

Ahhoz, hogy a víz eljusson a házakba, valamilyen magas helyen 

lévő tározóba kell összegyűjteni. Ilyen a Gilice téri víztározó vagy 

a Lakatos úti víztorony. Ezekben a víznek elég nagy a nyomása 

ahhoz, hogy akár a magas házak felsőbb emeleteire is feljusson.  

A szennyvíz elvezetésében fontos a szivattyú- és átemelő telepek 

szerepe. A Barcika téren és a Nemes utcában is van egy 

szennyvízátemelő. SZERINTED MI LEHET A FUNKCIÓJA? NÉZD 

MEG A RAJZOT! (Megoldás pikto) 
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AJÁNLOTT ÚTVONALAK 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Művészek nyomában 
 

Kossuth tér – Sztehlo Gábor gimnázium épülete – Wlassics Gyula 

utca 36. – Bókay iskola  – Tomory Lajos Múzeum – Kondor Béla 

sétány – Piros iskola  

Kép: művészszobrok, felirattal: Kondor Béla grafikus, festő, költő; 

Szécsi Margit költő, Nagy László költő 

Kopp: az egyik szobor tetején Hallod, ha megkopogtatom a fejét, 

kong!  

Zizi: hanyatt heverve, mint a burkolat alakjai. Persze, mert 

bronzból öntötték, és belül üreges. Nincs kedved szobrost 

játszani?   

A Kossuth téren áll három művész mellszobra. Kondor Béla és 

Szécsi Margit Pestszentlőrincen töltötte gyerekkorát. Ha 

megnézed a Kondor Béla emlékkiállítást, megtudhatod, hogy 

miért van itt Nagy László mellszobra is! 

FIGYELD MEG A SZOBROK ARCKIFEJEZÉSÉT! SZERINTED MILYEN A 

KEDVÜK? MIT KÉRDEZNÉL TŐLÜK? 

Szécsi Margit a tér hátsó részén álló iskolaépületben tanult.  Ma 

a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium működik benne, de 

eredetileg polgári fiú- és lányiskolának épült. (A polgári a mai 

felső tagozatnak felelt meg.) Az épületnek azért van két bejárata, 

mert régen külön tanultak a fiúk és a lányok.  

Kép: Gimnázium homlokzatrészlete a 2 bejárattal 
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KERESD MEG AZ ÉPÍTÉS ÉVSZÁMÁT ÉS AZ ÉPÍTŐK 

MONOGRAMJÁT A KAPUK FÉMRÁCSÁBAN! 

A Wlassics Gyula u. 36-os szám alatt élt gyerekkorában Kondor 

Béla. A házat mára átépítették, de a régi oldalsó bejárat megvan. 

Kondor Béla itt élte át 1944-ben Budapest bombázását. A házuk 

fölött elhúzó repülők látványa fontos élményt jelentett neki.  

Rengeteg repülő szerkezetet készített, és a repülés motívuma 

végigkísérte művészetét.  

Kép: repülőgép a háztetők felett 

HAJTOGASS PAPÍRREPÜLŐT, A FÜGGELÉKBEN TALÁLHATÓ 

MINTA ALAPJÁN! (oldal pikto) 

Kondor Béla a Wlassics utca 69-es szám alatti iskolában végezte 

az elemi iskolát és a gimnázium első három évét. Az iskola ma 

Bókay Árpád nevét viseli.  

Kép: Bókay iskola homlokzata 

A Bókay-kert szomszédságában, a Tomory Lajos Múzeumban 

található a Kondor Béla emlékkiállítás.  

NÉZD MEG A KIÁLLÍTOTT KÉPEIT! MILYEN A KÉPEINEK A 

HANGULATA?  

Kép: szófelhő  

KERESD MEG A KONDOR BÉLA VERSEIBŐL VETT SZAVAKBÓL 

ÁLLÓ SZÓFELHŐBEN A REPÜLÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAKAT, ÉS 

KARIKÁZD BE! 
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A Látványraktárban keresd meg a Szécsi Margithoz kapcsolódó 

szekrényt! 

kép: sámfa, cipész eszközök 

Mi volt Szécsi Margit édesapjának a foglalkozása? 

_________________________________ 

Kondor Béla nevét viseli a Havanna-lakótelepen egy sétány, egy 

iskola és közösségi ház. Keresd meg a Kondor Béla Közösségi Ház 

falán a Művészt ábrázoló reliefet. 

Kép: Kondor Közösségi Ház 

EGÉSZÍTSD KI A FELIRATOT! 

"Most jöjj emberi ____________ szemsugaraddal enyhítsd a rám 

______________ nehéz veretű____________." 

SZERINTED MILYEN ELLENTÉTET FEJEZ KI? 

Szécsi Margit az Üllői út 380–382-es szám alatt található Piros 

iskolába járt elemibe (a mai alsó tagozat). Az épületet Szivessy 

Tibor és Jánszky Béla tervezte, ugyanúgy, mint a Kossuth téri 

iskolaépületet. (Kép: Piros iskola) 

FIGYELD MEG AZ ISKOLA HOMLOKZATÁT! GYŰJTS 

HASONLÓSÁGOKAT A KOSSUTH TÉRI ISKOLÁVAL. 

____________________________________ 
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OLVASD EL A FÜGGELÉKBEN SZÉCSI MARGIT NÁDAS CÍMŰ 

VERSÉT, ÉS KÉSZÍTS RÓLA RAJZOT AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! 

(expedícióa füzet pikto) 

Villatelep 
 

Kossuth tér – Gyöngyvirág utca – Pestszentlőrinc vasútállomás 

A Kossuth tér Pestszentlőrinc központi tere. A szomszédságában 

a villatelep volt Pestszentlőrinc első és legelegánsabb telepe.  

Kép: tölgyfa, bokrok 

Zizi: Imádom ezeket a nagy kerteket a sok virággal és bokorral! 

NÉZD MEG A GYÖNGYVIRÁG UTCA EGYIK UTCATÁBLÁJÁT! MI 

MINDEN SZEREPEL RAJTA? A TI UTCATÁBLÁTOKRA MI VAN ÍRVA?   

Kép: utcatábla, keret utcatábla rajzának 

Hofherr-villa 

Kopp: Ez a villa több mint száz éves. Jó nagy fák vannak a 

kertjében, de egyiknek a csúcsáról sem látok át Kispestre a 

magas házak miatt. Pedig Hoffer Albert, a kispesti traktorgyár 

igazgatója állítólag azért vásárolta meg 1909-ben, mert innen 

átlátott a lajosmizsei vasút túloldalán fekvő gyárára.  

Kép: Hofherr-villa 

KERESD MEG AZ ALÁBBI ELEMEKET AZ ÉPÜLETEN!  
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Kép: háromszög:  timpanon  kép: boltív: boltív  kép: középső 

kiugrás rizalit  Kép: tündér 

Zizi: Most étterem van benne, és május 1-jen mindig itt tartják a 

traktormajálist. Olyankor annyira sokan vannak, hogy én inkább 

csak a Kossuth téri fűszerkertből nézelődöm.  (odal pikto) 

A Gyöngyvirág utca 7–9. szám alatti egykori Bogyai-villában ma a 

zeneiskola működik. Régen itt volt a Tündérkert nevű vendéglő, 

a kertjében tölgyfák adtak árnyékot.  

Zizi: Adjunk koncertet! Én leszek a karmester, te a dobos, a 

feketerigó és a kék cinege fütyülnek, a tücskök ciripelnek. 

Kép: Koncertező állatok a zeneiskola kertjében. 

AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE ÍRD LE MINÉL TÖBB HANGSZER 

NEVÉT! (expedíciós füzet pikto) 

A (Kép hársfa levél) utca 28. szám előtti kis téren, egykori villája 

helyén áll báró Eötvös Loránd mellszobra. A világhírű fizikus, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem névadója, a Gyöngyvirág utca 

26. szám alatt állt nyaralójának kertjében végezte híres 

torziósinga-kísérleteit. Eötvös Loránd kiváló lovas és sportember 

volt, nem egyszer lóháton ment be innen Pestre, az egyetemre. 

Kép: Kopp az Eötvös szobor vállán, Zizi fotózza 

KÉPZELD EL, HOGY VENDÉGSÉGBE ÉRKEZTÉL A HÍRES TUDÓSHOZ, 

AKI REMEK FOTÓS IS VOLT, ÉS KÉSZÍTS VELE SZELFIT! 



92 
 

Hogy hívják az utcát, ahol a szobor van? 

_____________________________________________ 

Zizi: Azt hallottam, hogy itt sok híres ember lakott. Nézzük, ki 

volt Eötvös Loránd szomszédja!  

Kép: Zizi nagyítóval nézi a házszámjegyzékben Fedák Sári sorát  

Az elegáns Gyöngyvirág utcában laktak a leggazdagabb és 

legfontosabb emberek. A Nefelejcs utca sarkán álló villában 

például Pestszentlőrinc jegyzője, Kuszenda Lajos.  

Kép: Kuszenda-villa 

MA MILYEN INTÉZMÉNY VAN EBBEN A VILLÁBAN? 

__________________________ 

Kopp: Gyere, megmutatom a régi tölgyes egyik öreg fáját a Szent 

Lőrinc iskola kertjében! 

A Gyöngyvirág utca 41-es szám alatt régen zárda és fiú árvaház 

volt. Ma a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola működik az 

épületben. A kertben pedig van egy tanösvény az itteni fákról.  

Kép: Zárda épülete a kerttel, Zizi és Kopp a tanösvény tábláját 

böngészi.  

KARIKÁZD BE AZ ÉPÜLETEN A RÓZSAABLAKOT! RAJZOLJ A 

KERTBE EGY TÖLGYFÁT! 

Zizi: Itt sok a növény nevű utca, de miről kapta a nevét a Szil 

utca?  
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Kopp: Egy fafajról. 

A Szil utca 7-es szám alatt máig áll Lónyai Menyhért 

miniszterelnök egykori nyaralója.  

Kép: Zizi a Lónyai villa régi képét nézegeti a villa előtt. Kopp a 

szárnyát szemellenzőnek használva nézelődik. 

Zizi: Hasonlít, de azért kicsit máshogy néz ki. 

Kopp: Én már látom a vasútállomást, itt van két sarokra.  

Kép: vasútállomás épülete.  
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Séta Pestszentimre főutcáján 
 

Pestszentimre vasútállomás – Sportkastély 

A vasútállomást 1889-ben nyitották meg. Akkoriban még inkább 

mindenféle áruval megrakott tehervonatok jártak SZÁMOLD KI 

HÁNY ÉVES A VASÚTÁLLOMÁS! MIT SZÁLLÍTOTTAK A VASÚTON? 

(oldal pikto) 

Ma sokan járnak be innen vonattal a belvárosba. KERESD MEG 

AZ INTERNETEN A MENETRENDBEN, HOGY HOL VAN A 

VASÚTVONAL KÉT VÉGÁLLOMÁSA! PESTSZENTIMRÉRŐL 

MELYIKRE MENNYI IDŐ ALATT ÉR A VONAT?  

_________________________________                                  

__________________________________ 

Kép: Vasútállomás és a PIK homlokzata, Kopp és Zizi egy piros 

padon ücsörögnek, Kopp a menetrendet nézi a telefonján. 

Kopp: Mindjárt befut a gyáli unkatesóm vonata, utána megyünk 

egy kiállításra a PIK-be. Kár, hogy nincs benne mozi. Nagypapa 

mesélte, hogy régen két mozi is volt nálunk.  

MI LETT A NAGYKŐRÖSI ÚTI MOZIBÓL? (oldal pikto) 

MENJ EL A MÚZEUMSAROK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI 

KIÁLLÍTÁSÁRA, ÉS JEGYEZD FEL AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE 

NÉHÁNY FILM CÍMÉT, AMIT A RÉGI MOZIKBAN JÁTSZOTTAK. 

(expedíciós füzet pikto) 
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Kép: Nemes utca boltokkal 

Zizi: Utána menjünk fagyizni! Biztosan van itt cukrászda. Annyi 

kis üzletet látok.  

A Nemes utcát Pestszentimre főutcájának is nevezik. Mit 

gondolsz, miért?  

Milyen épületek vannak itt? ÍRJ NÉHÁNY PÉLDÁT! 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

A Nemes utcában sok kis üzlet is van. TERVEZZ NEKIK CÉGÉRT! 

 

pékség   optika   fodrászat  gumis  

 könyvesbolt 

 

 

GYŰJTS TOVÁBBIAKAT AZ EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE, ÉS TERVEZZ 

AZ EGYIKNEK REKLÁMPLAKÁTOT! (expedíciós füzet pikto) 
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A Hősök terén két emlékmű is van. Az egyiket az I. világháborús 

hősök, a másikat a II. világháborúban elesettek emlékére 

állították.  

Kopp: Úgy lerajzolnám ide a magyar zászlót! 

Zizi: Húú, de felforrósodott a talapzat! Miből lehet? Nézd, 

ráírták, hogy ki készítette! 

Kép: országzászló rúdja, hosszában a Hősök tere szövegek 

mellett 

Kopp: Gyere, hintázzunk egyet a játszótéren, a platánfám 

tövében! 

Zizi: Én inkább kicsit edzek, ha már ilyen menő fitneszgépek 

vannak itt!  

Kép: Hősök tere fitneszgépek és platán 

Kép: Pintér Kálmán Szakrendelőt mutatja Kopp. 

Kopp. Múltkor itt gipszelték be a szárnyamat, amikor túl éles 

kanyart vettem hazafelé. 

A Nemes utcában van katolikus, református és evangélikus 

kápolna, és még baptista imaház is.  

Melyiknek a legmagasabb a tornya? 

______________________________________ 

Melyiknek van a legtöbb tornya? 

__________________________________________ 
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Melyiknek áll az épülettől külön a tornya? 

___________________________________ 

Kép: Kopp az evangélikus kápolna tornyáról távcsővel kémlel  

Kopp: Akárhogy számolom, csak háromnak van tornya. De 

melyiknek nincs? 

______________________________________ 

A Kisfaludy utcában van Pestszentimre sportcsarnoka. A 

sportversenyek mellett rendezvényeket is tartanak itt, például 

koncerteket és szalagavató bálokat.  

Kép: Zizi és Kopp a Sportkastély előtt 

Kopp: Azt olvastam, hogy régen itt volt egy homokdomb és egy 

sárga falú, kéttornyos, 28 szobás kastély. Ezért nevezik ezt a 

területet Kastélydombnak.   

Zizi: Elég modern ez a kastély! De a homokdombot sehol nem 

látom. Mi történhetett vele?  

Milyen lehetett a kastély és a homokdomb? RAJZOLD LE AZ 

EXPEDÍCIÓS FÜZETEDBE! (expedíciós füzet pikto) 

A séta végén irány a játszótér a suli mellett! Vagy szívesebben 

úsznál egyet? 
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Határkövektől lakótelepig 
 

Határkövek – Balázs-tó – Régi kultúrház – Sárkány Center – 

Lakatos úti víztorony – Zizi háza 

Kép: Kopp és Zizi a határköveknél, Zizi az egyik határkő lőrinci 

oldalánál, Kopp egy másik határkő keresztúri oldalánál.  

Zizi: Én most Lőrincen vagyok!  

Kopp: Én meg Keresztúron lennék, ha visszamennénk 200 évet az 

időben. Régen itt volt a hármas határ, vagyis az a pont, ahol 

Lőrinc, Kőbánya és Keresztúr összeért. 

Erzsébettelep és Bélatelep találkozásánál, a Tünde utca és a 

Frangepán utca sarkán áll néhány határkő. Régen határkövek 

jelölték a települések határát. Beljebb, az erdőben, a Tünde utca 

vonalán is találhatsz határköveket, ha szemfüles vagy.  

NÉZZ UTÁNA, HOGY MA HOL HÚZÓDIK LŐRINC ÉS KŐBÁNYA, 

VALAMINT LŐRINC ÉS A XVII. KERÜLET HATÁRA! (oldal pikto, 

internet pikto) 

Az egyik határkövön van egy szintezési jel is, mert itt található a 

kerület legmagasabb pontja. (oldal pikto) 

Zizi: Hány méteren is van?  

Menj tovább az Álmos utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Vajk utca 

útvonalon! (Az utcaneveket rajzolt utcanévtáblákkal: XVIII. 

kerület Erzsébettelep utcanév) 
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Errefelé több utca a honfoglaláshoz kapcsolódó nevet visel. 

Utcanévbokornak nevezzük, amikor több utca elnevezése egy 

témakörhöz kapcsolódik. Lehet, hogy ahol laksz, vagy az iskolád 

környékén is van utcanévbokor. KERESS UTCANÉVBOKROKAT 

SÉTA KÖZBEN VAGY A TÉRKÉPEN! TE MIRŐL NEVEZNÉL EL 

UTCÁKAT? TALÁJ KI SAJÁT UTCANÉVBOKROT, ÉS RAJZOLD LE, 

MINTHA EGY IGAZI BOKOR LENNE! GONDOLD VÉGIG, HOGY MI 

LEGYEN A NEVE A BOKOR FŐ ÁGAINAK, ÉS MI A 

MELLÉKÁGAINAK! 

Keret a rajznak 

 

 

 

Kép: Zizi és Kopp a Balázs-tóban pecáznak, Zizinek kapása van, a 

damilja megfeszül. 

Kopp: Figyelj, kapás van! 

Zizi: Juhúú! Jó nehéz, lehet, hogy egy csuka vagy egy amúr?  

A Balázs-tó egy 100 évvel ezelőtti agyagbánya helyén van. A 

nevét az agyagbánya tulajdonosáról kapta. 

Kép: csuka, ponyt, keszeg, amúr körvonala.  

KÖSD ÖSSZE A RAJZOKAT A HALFAJ NEVÉVEL! KI IS SZÍNEZHETED 

A HALAKAT. 
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Kép: Régi kultúrház 

A Gyömrői úti gyalogos felüljáró mellett van a Lőrinci Fonó régi 

kultúrháza. Akkoriban ez számított Lőrinc legnagyobb 

művelődési házának. SZERINTED MIÉRT ÉPÍTETTEK ILYEN NAGY 

KULTÚRHÁZAT? (oldal pikto) 

MA MI AZ ÉPÜLET FUKCIÓJA?  

Szemben, a régi gyártelepek egyikén ma bevásárlóközpont 

működik.    

Kopp: Én szeretem a magas épületeket. A nagy üveges 

csarnokban kőolajipari berendezéseket készítettek. 

Zizi: Nekem a kedvencem a farkasfogas, tégladíszes épület. Ott 

régen vasúti kocsikat készítettek.   

A gyárépületek kialakítása árulkodik az egykori funkciójukról. A 

szerelőcsarnokok mellett voltak itt raktárak, kisebb műhelyek, 

irodaépület és rendezvényterem is. KÖSD ÖSSZE AZ 

ÉPÜLETTÍPUSOKAT ÉS AZ ÁLLÍTÁSOKAT! 

IRODAÉPÜLET képe     nagy belmagasság és alapterület  

RENDEZVÉNYTEREM képe panorámaablak  

SZERELŐCSARNOK képe több emelet, sok ablak 

VASÚTI KOCSIGYÁR képe itt vasúti kocsikat gyártottak 
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Kép: Lakatos úti víztorony, mellette az adatai: magasság: 60 m, 

átmérő: 9 m, térfogat: 3000 m3 Kopp a tetején, Zizi a tövében 

A vasúti híd túloldalán magasodik a Lakatos úti víztorony. Ez az 

ország egyik legnagyobb víztornya. Lőrinc lakótelepei innen 

kapják a vizet. NÉZZ UTÁNA, HOGY MIRE VALÓ A VÍZTORONY! 

(oldal pikto) 

Kopp: Itt mindig megpihenek. Innen a legjobb a kilátás! 

A Lakatos út Nefelejcs utcáig tartó szakasza ipari terület. A 

hosszú falak mögött kisebb üzemek rejtőznek. NÉZZ UTÁNA, 

HOGY MELYIK BUSZ JÁR ERRE!  

Kép: Zizi és Kopp a sünis ház előtt, a házon látszódjon a vakond  

A Nefelejcs utcán átkelve, a sarkon van Zizi háza. A Kis vakond 

mese állatfigurái díszítik. A lakók döntöttek úgy, hogy ilyen 

vidám festést kapjon az épület. KERESD MEG RAJTA A SÜNIT! 

TE MILYEN MINTÁVAL DÍSZÍTENÉD A HÁZATOKAT? RAJZOLD LE! 

Keret a rajznak 
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FÜGGELÉK 
(Rajz: Fejezetcím-rajz) 
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Hírességek  
 

Mayerffy Xavér Ferenc (1766–1845) Országos hírű gazdálkodó, 

sörfőzőmester. Szent Lőrinc pusztán virágzó gazdaságot 

működtetett, tehenészettel, gyümölcsösökkel, komlóteleppel, a 

róla elnevezett Ferihegyen szőlőfajta-gyűjteménnyel.  

Lónyai Menyhért (1822–1884) Pénzügyminiszter, 

miniszterelnök. A Szent Lőrinc pusztai tölgyesben levő birtokán 

villát építtetett, majd parcellázással létrehozta a villatelepet (mai 

Lónyay-telep). Közbenjárására létesítették a lőrinci 

vasútállomást. 

Cséry Lajos (1855–1924) Vállalkozó, az újrahasznosítás úttörője. 

Szentlőrinc pusztai birtokán szemétlerakót és feldolgozó telepet 

létesített, 1891–1906 között gőzvasúton („szemétvasút”) 

szállítatta ide a főváros szemetét. A hasznosítható anyagokat 

kiválogatták. A szerves hulladékból adalékanyagok 

hozzáadásával előállított termőföldet kertészeteknek adták el.  

Szemere Miklós (1856–1919) Politikus, diplomata, híres kártyás 

és regényhős. Az ifjúság egészségre nevelését hirdette. 

Szentlőrinc pusztai birtokán Lövőházat (ma Zila cukrászda) 

építtetett, és sportlövő versenyeket rendezett. 

Lővy Mór (1831–1903) Péteri puszta egyik birtokosa. A 

mezőgazdasági termelés mellett kisebb téglagyárat is 

üzemeltetett. Testvére, Lővy Bernát a mai Kastélydombi iskola 

környékén 1875-ben kúriát (kis kastélyt) építtetett. 



104 
 

Auspitz Mór (1819–1892) Lővy Mór és Bernát sógora. Péteri 

pusztán, a Nagykőrösi úton Soroksár felőli oldalán elterülő 

birtokán gazdálkodott. Műtrágyaüzemet is működtetett. 

Lipták Pál (1874–1926) Építészmérnök. 1911-ben a Lajosmizsei 

vasútvonal mellett vasbetonszerkezeteket gyártó gyárat 

alapított.  

Herrich Károly (1818–1888) Vízépítő mérnök, részt vett a Tisza 

szabályozásában. Egykori Szentlőrinc pusztai nyaralója ma a 

Bókay-kert főépülete. Az Üllői út mellett parcellázott 

házhelyeket (Ezerháztelep). 

Eötvös Loránd (1848–1919) Fizikus. Az olajkutatást 

forradalmasító torziósinga-kísérleteit a Gyöngyvirág utcai villája 

kertjében végezte. Kiváló lovas, fényképész és szenvedélyes 

hegymászó volt.  

Bókay Árpád (1856–1919) Orvos, a gyógyszerek és a gyógyvizek 

kutatója (balneológus). Herrich Károly lányát vette feleségül, így 

került Pestszentlőrincre. Sokat tett a település fejlődésért és 

önállósodásáért. Az első iskola és templom építésére telket 

adott.  

Krepuska Géza (1861–1949) Nemzetközi hírű fül-orr gégész 

professzor. 1896-ban Péteri pusztán vásárolt birtokot, és 

országos hírű szőlészetet hozott létre. Szőlőházát (a Krepuska-

kastélyt) az akkor modernnek számító építőanyagból, betonból 

építtette.  
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Pintér Kálmán (1893–1940) Pestszentimre első községi orvosa. 

Róla nevezték el a pestszentimrei szakrendelőt. A szegények 

orvosának is nevezték. 

Kondor Béla (1931–1972) Festőművész, grafikus, költő, 

sokoldalú művészzseni. Születésétől 1944-ig a Wlassics utcában 

élt a szüleivel. A mai Bókay iskolába járt. Repülés iránti vonzalma 

gyerekkorától végigkísérte művészetét. 

Szécsi Margit (1928–1990) Költő. Gyermekkorát 

Pestszentlőrincen töltötte. A „Piros” iskolába járt elemibe, és a 

Kossuth téri iskolába polgáriba. Férjével, Nagy László költővel 

szoros barátság kötötte őket Kondor Bélához.  

Deák Ferenc „Bamba” (1922–1998) Labdarúgó, gólrekorder. 

Pályafutását a Szentlőrinci Atlétikai Clubban (SZAC) kezdte, majd 

az FTC-ben folytatta. 

Prokopp Sándor (1887–1964) Sportlövő, jogász. 1912-ben a 

stockholmi olimpián a magyar céllövősport első aranyérmét 

szerezte. A versenyekre a pestszentlőrinci lövöldében készült.   

Iharos Sándor (1930–1996) Atléta, tizenkétszeres 

világcsúcstartó, 1955-ben a világ legjobb sportolója. 

Zsebők Zoltán (1908–1984) Orvos, radiológus, egyetemi tanár. A 

vízvezeték építésének fontossága mellett érvelt. Sokat dolgozott 

azért, hogy a II. világháború után Pestszentlőrincen minél 

hamarabb legyen újra megfelelő orvosi ellátás. A budapesti 

Röntgenklinika igazgatója volt. 
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Helyi védelem alatt álló épületek 
 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre fővárosi helyi védelem alatt álló 

épületei: 

 Egykori Tündérkert vendéglő, Gyöngyvirág utca 7-9. 

 Klasszicista villa, Gyöngyvirág utca 6-8. 

 Kuszenda-villa, Gyöngyvirág utca 28/B 

 Víztorony, Gyömrői út 85-91. 

 Egykori karmelita árvaház, Gyöngyvirág utca 39-41. 

 Trianoni fogadalmi kereszt, Hargita tér 

 Pestszentlőrinc vasútállomás, Jegenye fasor 43. 

 Az egykori polgári iskola, Kossuth Lajos tér 2.  

 Református templom, Kossuth Lajos tér 2. 

 A pestszentimrei Diana patika, Nemes utca 14. 

 Szent Imre plébániatemplom, Nemes utca 19. 

 Az egykori Lövölde, Üllői út 450-452. 

 Villa, Városház utca 32. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre helyi védett épületei: 

 Egykori Sprung-kávéház, Baross utca 12. 

 Herrich-Kiss villa, Margó Tivadar utca 116-118. 

Sokféle információt találhatsz a telepek és utcák lenevezéséről, 

épületekről, szobrokról, emléktáblákról, sőt még hangos 

sétautvonal is letölthető a 18kerterkepen.hu oldalról. 
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Megoldások 
 

TÉRKÉPRE FEL! 

A nap nyugaton nyugszik le. 

Az Üllői út ÉNY-DK irányú. 

A KERÜLET RÉSZEI 

(Rajz a kerület részeiről a helyes nevekkel) 

HASZNOS ADATOK A KERÜLETRŐL 

(Rajz: Budapest kerülettérképe a szomszédos kerületek és 

települések neveivel) 

A XVIII. kerületet peremkerületnek nevezzük, mert Budapest 

szélén van. 

Augusztus 10-én Szent Lőrinc-napi sörfesztivált tartanak. 

(Rajz: A két szent kiegészített rajza) 

SOKSZÍNŰ KERÜLET 

(Rajz: zászlók és nemzetiségek párosítva) 

A magyarországi német nemzetiségnek saját zászlója van. 

ÉPÜLETEK 

(Rajz: középületek, alatta a nevük) 
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(Rajz: reptéri épületek, alatta a nevük) 

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Főplébániatemplom katolikus, a 

Kastélydombi Luther-kápolna evangélikus.  

A református templomok tetejét csillag díszíti.  

ÉRTÉKVÉDELEM 

A Liszt Ferenc Repülőtér 1-es Terminálját úgy tervezte meg az 

építész, ifj. Dávid Károly, hogy az felülről egy repülőgépre 

hasonlítson.  

VÁROS A TERMÉSZETBEN 

A kerület dombjának a neve: Ferihegy 

Helyszínek párosítva! 

TERMÉSZET A VÁROSBAN 

 (Hét vezér tér) 11 kocka, a 6. sötétebb zöld – kép: ostorfa 

(Hősök tere) 9 kocka, a 4. sötétebb zöld - kép: platánfa  

(Lakatos lakótelep)16 négyzet, a 8. sötétebb zöld - kép: közösségi 

kert 

(Büdi tó) 6 kocka, a 3. sötétebb zöld – kép: nád és tőkés réce 

(Kossuth tér) 10 kocka, az 1. sötétebb zöld – hárs, japán juhar - 

levelek 

(Bókay-kert) 10 kocka, a 6.-ban kötőjel, a 8. sötétebb zöld – kép: 

tavi rózsa 

(Hargita tér) 10 kocka, 10 kocka, a 3. sötétebb zöld – kép: 

lepényfa levél+ termés 
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(Tünde-park) 10 kocka, a 2. sötétebb zöld, a 6.-ban kötőjel – 

madárodú + ösvénynév tábla 

(Halmierdő) 9 kocka, a 3. sötétebb zöld – kép: tornapályatábla 

(Pestszentimrei erdő) 18 kocka, a 15. sötétebb zöld - Kép: akác 

Barcika tér, kép 10 kocka, a 8. sötétebb zöld – kép: ezüstjuhar 

 

A megoldás: zöld kerület 

ERDŐK A KERÜLETBEN 

(Rajz: növények, alatta a nevük) 

(Rajz: hangok) 

TANÖSVÉNYEK 

(Rajz: madarak a megfelelő tanösvényekkel összekötve) 

SPORTOL A VÁROS 

Ezeket a sportokat lehet a Bókay-kertben kipróbálni: úszás, 

strandröplabda, futball, strandfoci, BMX, gördeszka, teqball, 

tenisz, futás, sí, aerobik 

Az új sportcsarnok neve Budapest Airport Aréna.  

ÖNKORMÁNYZAT 

Kerületi önkormányzat: gépjárműadó behajtása, játszótér 
építése, villamosok javítása 
Fővárosi önkormányzat: főutak aszfaltozása, parkok gondozása 
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KÖZLEKEDÉS 

A mai Szarvascsárda tér helyén működött régen csárda.  

LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR 

Naponta átlagban nagyjából 41 000 utas fordul meg a 

repülőtéren.  

MI TÖRTÉNIK A HULLADÉKKAL? 

Egy nap alatt nagyjából 100 000 kg szemét termelődik a 

kerületben. Egy év alatt 365 000 000.  

KÖZMŰVEK 

Megújuló energiaforrások: szél, nap és vízenergia.  

A szennyvízátemelő telepek segítenek a szennyvíz 

továbbításában, átemelésében, ha domborzati szintkülönbségek 

adódnak (vagyis ha egy domb vagy emelkedő miatt magasabbra 

kell vezetni a szennyvizet). 

MŰVÉSZEK NYOMÁBAN 

Nagy László Szécsi Margit férje és Kondor Béla barátja volt, ezért 

van itt a szobra. 

A Kossuth téri iskola építésének évszáma: 1926–27. A 

monogramok: JB, SZT (Jánszky Béla, Szivessy Tibor) 

Szécsi Margit édesapja cipész volt. 

Egyszerű papírrepülő hajtogatási rajza 
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Kondor Béla relief felirata: "Most jöjj emberi meleg 

szemsugaraddal enyhítsd a rám hidegült nehéz veretű vigyorod." 

Hasonlóságok a Piros iskola és a Kossuth téri iskola között: 

szimmetrikusak, egyemeletesek, sátortetősök 

Szécsi Margit: Nádas 

Szél ha fújja: 

éles levél-karddal 

napos-fényes 

levegőbe vagdal. 

Sárga pelyhet 

pilléz bóbitája, 

mintha felleg 

madárpihe szállna. 

Lepke lebben 
mint a csöndes álom. 
Zöld darázs ing 
napsugár-fonálon. 
Mint ütött húr, 
hosszan szól a dongás, 
egésznapos 
a bíbicvisongás. 

SÉTA A VILLATELEPEN 

Utcatábla rajza, felirat: XVIII. kerület Lónyaytelep Gyöngyvirág 
utca 2–8 

Épületelemek rajza a nevükkel 
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Az Eötvös szobor a Hársfa utcában van. 

SÉTA PESTSZENTIMRE FŐUTCÁJÁN 

A vasúton a helyi mezőgazdasági terményeket, homokot és kavicsot 
szállítottak. 

A vasútvonal két végállomása: Budapest–Nyugati pályaudvar, 
Lajosmizse 

A Nagykőrösi úti moziból bankfiók lett. 

Példák a Nemes utca épületeire: posta, gyógyszertár, cukrászda, 
pékség, élelmiszerüzlet, templomok, szakrendelő 

Az országzászló talapzata fémből van. Virág Gyula készítette. 

A katolikus templom tornya a legmagasabb, a református 
templomnak van a legtöbb tornya, a baptista imaháznak nincs 
tornya, az evangélikus kápolnának áll külön a tornya. 

HATÁRKÖVEKTŐL LAKÓTELEPIG 

A kerület legmagasabb pontja 145 méteren van. 

Halak rajza összekötve a nevükkel. 

IRODAÉPÜLET képe     több emelet, sok ablak  

RENDEZVÉNYTEREM képe panorámaablak  

SZERELŐCSARNOK képe nagy belmagasság és alapterület 

VASÚTI KOCSIGYÁR képe itt vasúti kocsikat gyártottak 

A Lakos úton a 36-os busz jár. 
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Címjegyzék 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre 

Önkormányzat 

A Polgármesteri Hivatal székhelye: 1184 Budapest, Üllői út 400.,  

Bókay-kert: 1181Budapest, Szélmalom u. 33.  

Kondor Béla Közösségi Ház: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 

8. 

Marcell György Főobszervatórium: 1186 Budapest, Gilice tér 39,  

Pestszentimrei Közösségi Ház: 1188 Budapest, Vasút u. 48. 

Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.  

Rózsa Művelődési Ház: 1181 Budapest, Városház u. 1. 

Szabó Ervin Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtár: 1183 Budapest, 

Thököly út 5. 

Tomory Lajos Múzeum: 1181 Budapest, Margó Tivadar u. 116–

118. 

 

A kerületi intézmények teljes listája: bp18.hu 

Helytörténet térképen: http://18kerterkepen.hu/ 

http://18kerterkepen.hu/
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kultúrAktív és támogatók 
 
kultúrAktív Egyesület 
 
Egyesületünk célja a városi környezet megismerését célzó 
innovatív módszerek kidolgozása, alkalmazása és átadása. Ebből a 
célból olyan projekteket kezdeményezünk és támogatunk, 
amelyek fokozzák a minket körülvevő városi tér iránti 
érzékenységet, a passzív szemlélődéssel szemben a kritikus, 
elemző befogadást és értelmezést segítik elő, és a város 
alakításában való részvételre motiválnak. A magyar 
nyelvterületen az elsők között foglalkozunk épített környezeti 
neveléssel, amely a környezeti nevelést kiegészítve, az 
urbanizáció jelenségére reflektálva vizsgálja és értelmezi a városi 
környezetet. Ebből a célból szakkönyveket és gyerekkönyveket 
publikálunk, valamint a témához kapcsolódó gyerekprogramokat 
és szakmai képzéseket szervezünk. 
 
Tiéd a város című városismereti kiadványaink célja, hogy a 
gyerekek változatos, játékos feladatokon keresztül fedezzék fel 
saját városukat, és komplex képet kapjanak annak történetéről, 
értékeiről, intézményeiről és infrastruktúrájáról. A kiadványok 
kiegészítik az iskolai oktatásban kevés szerephez jutó 
témaköröket: a helyismeretet és a helytörténetet. Emellett olyan 
általános, ám napjainkban elemi ismereteknek számító 
témaköröket dolgoznak fel, mint a városi környezet sajátosságai, 
a városi környezetben való tájékozódás, vagy a város mindennapi 
életének ismerete, a kereskedelemtől, ipartól, infrastruktúrától, 
intézményrendszertől a kultúráig. 
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