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JátsZÓPArK 

további JátsZóEsZköZök kihelyezésé-
vel hamarosan megkezdődik a tavaly 
novemberben átadott Thököly úti játszótér 
fejlesztése.  a könyvtár, a karinthy Frigyes 
gimnázium és a lőrinci Sportcsarnok által 
közrefogott területen megépült, 1640 négy-
zetméteres modern játszóhely jelenleg a 
0–15 éves korosztálynak kínál biztonságos 
kikapcsolódási lehetőséget.

sEgítŐ hivAtAl

táJékoZtAtó soroZAtuNkbAN már beszá-
moltunk azokról az illetékekről és közigaz-
gatási díjakról, amelyeket idén megszünte-
tett a kormányzat. Hodruszky Csabával, a 
XVIII. kerületi kormányhivatal vezetőjével az 
elmúlt hónapok fejleményei és tapaszta-
latai mellett a szolgáltató kormányhivatal 
továbbfejlesztésével kapcsolatos tervekről 
beszélgettünk.   

hAtártAlAnUl

sikErEsEN PályáZott négy kerületi 
általános iskola az emberi erőforrások 
minisztériuma által támogatott Határtalanul! 
programra. a darus, a kandó, a kassa és 
a kastélydombi iskola diákjai erdélyben,   
illetve Székelyföldön jártak május–június-
ban. a program célja az, hogy a hazai diá-
kok megismerjék a határon túli magyarság 
életét, kultúráját, mindennapjait.

sÖrFEsZtivál

sZáMos koNcErt, sztárfellépők, gyerek-
programok, de elsősorban rengeteg sörkü-
lönlegesség. ezt kínálja a Szent lőrinc-napi 
kézműves Sörfesztivál, amelyet augusztus 
4. és 6. között rendeznek meg a pest-
szentlőrinci kossuth téren. nagykoncertet 
ad a bon-bon együttes, s fellép többek 
között korda györgy, balázs klári, kaczor 
Feri és a gesarol rockegyüttes is.

itt A BAsEBAll!

Első osZtályú, nb I-es baseballmérkő-
zést rendeztek június végén a Thököly úti 
pályán. a kerületi csapat, a budapest reds 
Sleepwalkers elődje Szentendrén alakult 
meg 1993-ban, majd 2014-ben tették át a 
székhelyüket Pestszentlőrincre, s a kerüle-
tet képviselve lépnek pályára hétvégenként. 
a jánossomorja rascals legyőzésével a 
bajnoki tabella élére ugrottak. 

5. oldal 7. oldal 9. és 14. oldal 15. oldal2. oldal
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 
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vár 
a tábor!
A június 26-án megkez-
dődött önkormányzati 
napközis tábor első 
két turnusában több 
száz gyerek vett részt 
a Bókay-kertben. A 
bázisnak számító park-
ban is számos érdekes 
program és játéklehe-
tőség foglalja le a gye-
rekeket, de a szervezők 
minden évben töre-
kednek arra, hogy a 
táborozók ne csak ott 
töltsék a napjaikat.

kuba gábor táborvezető 
fontosnak tartja, hogy 
érdekes helyekre tudják 
elvinni a gyerekeket, akik 
múzeumlátogatáson, 
állatkerti sétán vagy 
hajókiránduláson is részt 
vehetnek. az önkor-
mányzat támogatásának 
köszönhetően továbbra is 
ez a régió legkedvezőbb 
díjú napközis tábora.
a gyerekek szakemberek 
vezetésével alkotnak a 
kézműves rajban, vagy 
tanulják és gyakorolják 
a teniszt, ismerked-
nek a labdarúgás vagy 
éppen a harcművésze-
tek alapjaival. a lányok 
körében különösen 
kedvelt a mazsorett- és 
a zumbacsoport, de a 
fölösleges energiákat az 
akrobatikus rock and 
rollal is le lehet vezetni. 
az idén második alkalom-
mal induló Police-raj július 
17-től négy héten át várja 
az érdeklődő gyerekeket. 
az önkormányzati napkö-
zis tábor egyhetes turnu-
saira keddenként 8 és 18 
óra között lehet jelentkez-
ni a bókay-kert főépü-
leténél. az utolsó turnus 
augusztus 21-től 25-ig 
tart. a tábor hétközna-
pokon 8-tól 16.30-ig tart 
nyitva. a beiratkozáshoz 
a gyerek lakcímkártyája 
szükséges, s ételallergia 
esetén orvosi igazolás is. 
a táborozás alapdíja napi 
550 forint, ami magában 
foglalja az alapprogramo-
kat, valamint a tízórait, az 
ebédet és az uzsonnát. 
a szakraji foglalkozáso-
kért heti 3500 forintot kell 
fizetni pluszban.

Bővebben a 9. oldalon
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A bevezetőben olvasható sorokat írta 
Facebook-bejegyzésében Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ország-
gyűlési képviselője. A bejegyzés azonnal 
nagyon népszerű lett, a helyi lakosok 
több hozzászólásban is megköszönték 
a XVIII. kerület országgyűlési képvi-
selőjének a munkáját és közbenjárását 
az ügyben. Mi is felvettük a kapcsola-
tot Kucsák Lászlóval, hogy még többet 
tudjunk meg a közel 400 millió forintos 
projektről. 

 „A hír igaz, a pestszentimreiek ha-
marosan egy új gyermekorvosi rendelőt 
vehetnek birtokba. 

 
HOZZÁTETTE: A CÉL A KERÜ-
LETIEK EGÉSZSÉGBIZTONSÁ-
GÁNAK MEGTEREMTÉSE, AZ, 
HOGY AZ ORVOSOK A LEHE-
TŐ LEGJOBB KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT DOLGOZHASSANAK, 
A LAKOSOK PEDIG MINÉL 
MAGASABB SZÍNVONALÚ 
ELLÁTÁSHOZ JUSSANAK. A 
LEENDŐ RENDELŐ ÉPÜLETE 
TERMÉSZETESEN AKADÁLY-
MENTESÍTETT LESZ.  

„A kerület országgyűlési képviselője-
ként folyamatosan azon munkálkodom, 
hogy további támogatást nyerjek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre számára. Az 
elmúlt időszakban is több fontos és nagy 
horderejű fejlesztést sikerült elindítani 
és megvalósítani a XVIII. kerületben. 
Az egészségügy kiemelt fontosságú te-
rület, hiszen mindenki egészsége fontos, 
épp ezért fokozott � gyelmet és törődést 
igényel. Feladatunk, hogy helyi szinten 
biztosítsuk azokat a feltételeket, ame-
lyekkel hozzájárulunk a XVIII. kerü-
letben élők egészségének megőrzéséhez, 
javításához.” 

„350 MILLIÓ 
FORINTBÓL ÚJ 
GYERMEKORVOSI 
RENDELŐ ÉPÜL 
PESTSZENTIMRÉN”
� „350 MILLIÓ FORINT-

BÓL ÚJ GYERMEKOR-
VOSI RENDELŐ ÉPÜL 

PESTSZENTIMRÉN. HOSSZÚ 
LOBBIZÁS, SOK TÁRGYALÁS 
ÉS ÉRVEK TUCATJAI UTÁN 
A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT, 
HOGY TÁMOGATJA 
AZ ELKÉPZELÉSEINKET. 
AZ ÚJ ÉPÜLET TERVEINK 
SZERINT MINDEN IGÉNYNEK 
MEGFELEL MAJD, HISZEN 
MODERN ÉS TÁGAS TEREK 
FOGADJÁK A BETEG 
KISGYERMEKEKET 
ÉS CSALÁDJUKAT.” 

VÁROSKÉP

 
A CÍMER UTCA, ADY ENDRE 
UTCA, NEMES UTCA ÁLTAL 
HATÁROLT TÖMBBEN 15–20 
ÉVE FELÉPÜLT RENDELŐIN-
TÉZET MELLÉ EGY ÚJ GYER-
MEKORVOSI ÉS FOGORVOSI 
SZAKRENDELŐ FOG ÉPÜLNI. 

 
Az előkészületek már zajlanak, azok 

minden egyes folyamatánál jelen va-
gyok, és minden egyes lépésnél egyez-
tetek a szakemberekkel. A tendertervek 
várhatóan a nyár végére elkészülnek, ezt 
követően kerülhet sor a kivitelező ki-
választására, majd megkezdődhetnek a 
munkálatok. A fejlesztések megtervezé-
sekor folyamatosan egyeztettünk arról, 
hogy mik a jelenlegi problémák, mire 
lenne szükségük az adott szolgálatoknak, 
speciálisan az ő igényeiket vettük � gye-
lembe. Egy nagyon modern, de a környe-
zetbe illő impozáns rendelőintézetet ve-
hetnek birtokba hamarosan a kerületiek” 
– mondta a lapunknak Kucsák László. 

Folytatás a 3. oldalon

AZ EGÉSZSÉGÜGY KIEMELT FONTOSSÁGÚ 
TERÜLET, HISZEN MINDENKI EGÉSZSÉGE 
FONTOS, ÉPP EZÉRT FOKOZOTT 
FIGYELMET ÉS TÖRŐDÉST IGÉNYEL.

„
„

„
„

FELADATUNK, HOGY HELYI SZINTEN BIZTOSÍTSUK 
AZOKAT A FELTÉTELEKET, AMELYEKKEL 
HOZZÁJÁRULUNK A XVIII. KERÜLETBEN ÉLŐK 
EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉHEZ, JAVÍTÁSÁHOZ.

Kucsák László: Modern környezetben 
gyógyulhatnak gyermekeink!



Városkép p 2017. július 12. XXVI. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Még több játszóeszköz lesz a Thököly úti játszótéren

Puskás AttilA   

A november 18-i kapunyitást 
követően hamar népszerűvé 
vált a korszerű játszópark, ahol 
első lépésként több ütéscsilla-
pító burkolattal ellátott kültéri 
játszóeszközt – kilátót, rugós 
játékokat, hintákat, trambulint, 
térhálót, mászóvárat – helyez-
tek el, és egy ízléses fa pad-
kerettel ellátott nagyméretű 
homokozót alakítottak ki. A 
parkosított környezetet lomb-
hullató díszfák – galagonya, 
virágos kőris és bükk –, örök-
zöld korallberkenyesor és több 
levendulabokor ékesíti. Ezen-
kívül gyöngyvirágcserjéket és 
jezsámenbokrokat is telepítet-
tek, a szabad földterületet pedig 
teljes mértékben füvesítették.

A játszótér és a játszó-
eszközök megközelíthető-
ségét hat centiméter vastag 
térkőburkolat teszi komfor-
tossá. A teljes pihenést, kikap-

csolódást a padok és asztalok 
mellett ivókút szolgálja.

Több új jáTék
Azt már az átadáskor tudni 
lehetett, hogy az önkormány-

zatnak további tervei vannak 
a területtel, vagyis bővíteni 
kívánják a játszóteret.   

Amint azt Szarvas Atti-
la alpolgármester, a körzet 
önkormányzati képviselője 
elmondta, további négy ját-
szóeszköz kihelyezését ter-
vezik a nyár végi, kora őszi 
időszakban.

– Örülök, hogy tovább 
fejlődik ez a terület, hiszen 
a környező lakóparkokban 
számos kisgyermekes család 
él, amelyek nagyon örültek 
az első ütemben megnyitott 
játszótérnek.

Az új játszóeszközök 
kihelyezésével együtt 160 
négyzetméternyi biztonsá-
gos öntöttgumi-burkolatot 
is lefektetnek. A zöldfelület 
rendezése során 60 méter-
nyi kerti szegély épül, újabb 
padokat helyeznek ki, a tisz-
taságról pedig további hulla-
dékgyűjtő edényekkel gon-
doskodnak.

Vannak még 
öTleTek
A tervek szerint július végén 
kezdődnek meg a munkála-
tok, amelyek ideje alatt a ját-
szótér érintett területeit biz-
tonsági okokból le kell zárni. 
Ezért a kényelmetlenségért 
cserébe a lakosság igényeit 
minden tekintetben kielégítő, 
a mai kor követelményeinek 
megfelelő játszótér születik. A 
fejlesztés második üteme – a 
zöldfelület helyreállítása, a te-
reprendezés és a szegélykövek 
visszahelyezése után – várha-
tóan szeptember elején fejező-
dik be.

Az önkormányzat a jövő-
ben további bővítést tervez. A 
játszótér mögötti terület hasz-
nosításával egy többgeneráci-
ós játszótér, illetve fitneszpark 
kialakítása szerepel az elkép-
zelésekben.

� További játszóeszközök kihelyezésével ha-
marosan megkezdődik a tavaly november-
ben átadott Thököly úti játszótér fejlesztése.  

a könyvtár, a karinthy Frigyes gimnázium és a 
lőrinci Sportcsarnok által közrefogott területen 
megépült, 1640 négyzetméteres modern játszóhely 
jelenleg a 0–15 éves korosztálynak kínál biztonsá-
gos kikapcsolódási lehetőséget.
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Korszerű 
jáTszóParK
A kicsiktől a nagyokig mindenkire gondoltak a tervezők

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

Fidesz–kDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–kDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MsZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván

Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

hAvAsi Zoltán

Fidesz–kDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

KAssAi dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor

Fidesz–kDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MsZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János

Fidesz–kDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). Halaszthatatlan 
esetben telefon vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

ÚJ JátéKoK A PÖstyén térEn
az új tanévre nemcsak a Thököly úton frissül fel a ját-
szótér, hanem többek között a Pöstyén téren is lesznek 
új játszóeszközök. a HungaroControl Zrt. támogatásával 
várhatóan szeptemberben két új játéknak örülhetnek 
a gyerekek. az egyik egy ferde híddal összekötött két 
toronyból áll, míg a másik egy négyüléses duplarugós 
mérleghinta lesz.
– nagyon sok gyerek használja ezt a játszóteret, de mi-
vel a két új játék kedvez a 3–6 éves korosztálynak, még 
többen tudnak majd itt játszani – mondta Szarvas attila.
érdemes azt is megemlíteni, hogy a Pöstyén tér kö-
zelében élők megkeresték az önkormányzatot, hogy 
a játszótér fejlesztése jegyében szívesen segítenek 
felfrissíteni a területet többek között kerítésfestéssel és 
virágágyások kialakításával.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

szarvas Attila alpolgármester legkisebb gyermekével is szívesen megy a tavaly átadott játszótérre
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Hamarosan elkezdődik az építkezés a Nemes utcában KÖZÉLET 3

Folytatás az 1. oldalról 

„A kormánynak elsődleges fon-
tosságú az egészségügy helyze-
te, ezt jól mutatja, hogy a jövő 
évi költségvetésben az ideinél  
220 milliárd forinttal többet for-
dítanak az ágazatra, és ennek 
az összegnek a nagyobbik része 
bérnövekedés lesz. Az idén és 
jövőre olyan, több milliárd forint 
értékű egészségügyi fejlesztések 
indulnak a fővárosban is, ame-
lyek nagyságrendekkel javítják a 
betegek gyógyulási esélyeit.

A SZAKDOLGOZÓK 
TAVALY 26,5 SZÁZA-
LÉKOS BÉREMELÉST 
KAPTAK, IDÉN  
NOVEMBERTŐL  
12, MAJD 2018 ÉS  
2019 ŐSZÉN TOVÁBBI  
8-8 SZÁZALÉKOS  
EMELÉSBEN  
RÉSZESÜLNEK.  
AZ ORVOSOKNÁL 
BRUTTÓ 107 EZER 
FORINT VOLT  
A TAVALYI  
NÖVEKEDÉS, IDÉN  
PEDIG BRUTTÓ 100 
EZER LESZ, S EZ  
NEMCSAK AZ  
ALAPBÉRRE  
VONATKOZIK, HANEM 
MINDEN PÓTLÉKRA 
ÉS TÚLMUNKADÍJRA 
IS. 97 EZER DOLGO-
ZÓ BÉRE EMELKEDIK 
IDÉN IS” – MONDTA 
KUCSÁK LÁSZLÓ.

A gyermekorvosi rendelő építé-
sének híre igazi meglepetésként 
érte a kerületi lakosokat, hiszen 
nem számítottak ilyen méretű 
beruházásra. Sajnos az idő mú- 
lásával és a használatból eredően 
a jelenlegi rendelő már nem felel 
meg igazán a mai igényeknek, 
alkalmatlanná vált arra, hogy 
kellemes környezetben fogadják 
a betegeket. Az új gyermekor-
vosi rendelő épülete nemcsak 
vonzóbb, de költséghatékonyabb 
is lesz. Így az alapellátás – a há-
ziorvosi – és a fogorvosi szolgálat 
színvonala is emelkedik.
Az országgyűlési képviselő hang-
súlyozta: kiemelten fontosnak 

tartja, hogy megvalósuljon a helyi 
lakosok magas színvonalú egész-
ségügyi ellátása. „A kerületben 
lévő háziorvosi rendelőket lépés-
ről lépésre felújítjuk, és megadunk 
minden kormányzati segítséget 
ahhoz, hogy a megfelelő eszközök 
is a rendelkezésükre álljanak. Az 
új gyermekorvosi rendelő kialakí-
tásakor a cél az energiatakarékos 
működtetése és akadálymentes 
megközelítése.

AZ ÉPÜLET TERVEZÉ-
SEKOR ELSŐDLEGES 
SZEMPONT VOLT, 
HOGY AZ ALKALMAZ-
KODJON A KISVÁRO-
SIAS, CSALÁDI HÁZAS 
KÖRNYEZETHEZ, S 
KIEMELT FIGYELMET 
KAPOTT A ZÖLD- 
FELÜLETEK, ILLETVE  
A KÖZÖSSÉGI TEREK 
KIALAKÍTÁSA”  – 
HANGSÚLYOZTA  
A XVIII. KERÜLET  
ORSZÁGGYŰLÉSI  
KÉPVISELŐJE.

ÚJ GYERMEKORVOSI 
RENDELŐ ÉPÜL 
ÖNÖKÉRT!

A tervek alapján parkolókat, 
köztük mozgássérült-parko-
lót is kialakítanak az épületnél.  
A különböző rendelőegységeket 
egy épületben, de két külön meg-
közelíthető részben alakítják ki. Az 
egyik részben a gyermekorvosi, 
a másikban a fogorvosi rendelők 
kapnak helyet. A várókat korsze-
rű légtechnikai berendezésekkel 
szellőztetik, a befújt levegőt fűtik, 
illetve hűtik. „Továbbra is azt val-
lom, hogy Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre jövője közös érdekünk, 
politikai hovatartozástól függet-
lenül. Felelősséggel tartozunk a 
döntéseinkért, amelyeket az itt 
élőkkel egyetértésben és együtt-
működve kell meghoznunk” – 
mondta el lapunknak a XVIII. 
kerület országgyűlési képviselője,  
Kucsák László.

„

„

 

KIEMELT 
CÉL, HOGY 

AZ ITT 
ÉLŐK EGYRE 

JAVULÓ 
INFRASTRUK-

TÚRÁJÚ, 
BIZTONSÁGOS 

BETEG-
ELLÁTÁSHOZ 
JUSSANAK.

„
„

IDÉN ÉS JÖVŐRE IS ÁTLAGOSAN 
30 EZER FORINTTAL NŐ A HÁZIORVOSI 
PRAXISOK TÁMOGATÁSA.

Közel egymillió forint eszközfejlesztésre
Az idén ötödik alkalommal adott jótékonysági koncert teljes bevételét, 882 ezer forintot 
Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselője a hallássérült gyere-
kek kiszűrésére alkalmas audiométer és egyéb orvosi eszközök beszerzésére ajánlotta fel. Az 
összegből a XVIII. kerületi Védőnői Szolgálat számára két hallásvizsgálatra szolgáló műszert, 
a Zsebők Zoltán Szakrendelő Fül-orr-gégészeti osztályának pedig egy sterilizálóeszközt és egy 
vizsgálólámpát tudtak beszerezni.

Új mammográ�ás készülék a kerületiek egészségéért!
Az elmúlt időszakban a kerület vezetése 13 millió forintért vásárolt egy mammográf készüléket 
a Zsebők Zoltán rendelő részére. Most már háziorvosi beutalóval ingyen vehetik igénybe a 
szolgáltatást a hölgyek.

Idén megújul a Béke téri 
orvosi rendelő is 
Még az idén megújul és korszerűsödik a Béke téri rendelő. 
Az egészségügyi intézmény komplex rekonstrukciója  
kiterjed a külső környezetre is, a gyermekorvosi rendelő-
ben pedig teljeskörű belső felújítás valósul meg.

TUDTA-E?!
Az egészségügyi  szakdolgozók 2016-ban 

26,5%-os béremelésben részesültek, 

idén novembertől 12%-kal, 2018 és 2019 őszén további 

8-8%-kal emelkedik a bérük.

Az orvosoknál tavaly bruttó 107 ezer forint volt  

a bérnövekedés idén, bruttó 100 ezer lesz.

A védőnői szolgálatra 2018-ban plusz  
2 milliárd forint jut (összesen 27 milliárd).

Népegészségügyi célra összesen  

9 milliárd forintot fordítanak jövőre, az  

egynapos sebészet eszközfejlesztésére 

pedig 2 milliárd forint plusz áll rendelkezésre.

2018-ban tovább bővül a  
rezidensösztöndíj-program, a növekedés 

több mint 1 milliárd forint lesz.
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sikeres 
szereplés 
Arany minősítést kapott a somogyi lász-
ló szociális szolgálat szivárvány csapa-
ta a vii. országos nyugdíjas Ki-Mi-tud? 
verseny hajdúszoboszlói döntőjében. A 
csoport az Egyéb színpadi produkció ka-
tegóriában ért el nagy sikert a Kormorán 
együttes Ki szívét osztja szét című dalá-
nak jelnyelven történő előadásával. 

– Nem számítottunk ekkora elismerésre. Bár a 
közönség kitörő tapssal fogadta a produkciót, 
egy kicsit még így is meglepett minket, amikor 
a díj átvételéhez szólították a csapatunkat – 
mondta el Bálint Ramóna, a szociális szolgálat 
vezetője. – az országos verseny három forduló-
ból állt, és több mint 600 fellépő vett részt rajta. 
a zárófordulóban, azaz a döntőben is számos 
kiváló produkciót láthattunk. a zsűrinek legin-
kább az tetszett meg a szivárvány előadásában, 
hogy nem egy hagyományos zenés vagy táncos 
produkciót láthattak. oros Ildikó munkatár-
sunk koreográfiájában éppen az a különleges, 
hogy a jelnyelv révén a dal a siketek és nagyot-
hallók számára is érthető. 

Bálint ramóna azt is elmondta, hogy a zsű-
rinek egy kis fejtörést okozott, hogy miként dí-
jazza a pestszentlőrincieket. a verssel, prózával, 
illetve énekkel és tánccal fellépők közé nem le-
hetett besorolni őket, így az egyéb kategóriában 
kapták meg az arany minősítést.  

az oklevél mellé a csapat a verseny főtámo-
gatójától egy 100 ezer forint értékű utazási ked-
vezményt is kapott. 

– a csoport tagjai nagyon szeretnének el-
jutni erdélybe, így a nyereményt egy erdélyi 
kiránduláshoz fogjuk felhasználni – tette hozzá 
Bálint ramóna.

Ê P. A.

PáLYázaT
Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 
önállóan működő, integrált intézmény 
Egyesített Bölcsődék intézményvezetői 
(magasabb vezetői) munkakörének betöl-
tésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 
2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig szól.
Munkavégzés helye: 1181 Budapest, Kondor 
Béla sétány 5.
Pályázat benyújtásának határideje: 
a „Közigállás” közszolgálati állásportálon tör-
ténő közzétételtől számított 30 nap.
a pályázati kiírással kapcsolatban további fel-
világosítást ad Nagy ágnes a 296-1300/1334-es 
telefonszámon.
a pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, 
igazolások részletes felsorolása megtalálható a 
www.bp18.hu honlapon.

Nyári 
Városkép
Értesítjük olvasóinkat, hogy következő 
számunk augusztus 23-án jelenik meg.   
a nyári időszakban valamennyiüknek 
kellemes pihenést kívánunk! 

Lakossági 
fórum
a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, va-
lamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) 
Kormányrendelet 29/a. §-ának meg-
felelően ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény értelmében Te-
lepülésképi arculati Kézikönyvet és tele-
pülésképi rendeletet készít. 
Mivel kiemelten fontos szempont, hogy 
a kézikönyvet és a rendeletet széles körű 
helyi támogatás övezze, a készítés folya-
matának minden lépésébe bevonjuk a 
kerületi lakosokat, hogy érdemi módon 
szólhassanak bele otthonuk, környezetük 
alakításába. Hamarosan elkészül a ké-
zikönyv és a rendelet tervezete, amelyet 
véleményezés céljából a http://www.bp18.
hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-
csoport oldalon teszünk majd közzé, il-
letve lakossági fórumon mutatunk be.
A lakossági fórum időpontja: 2017. júli-
us 24. (hétfő) 17 óra 
Helyszín: Üllői út 400. (a polgármesteri 
hivatal I. emeleti képviselő-testületi ülés-
terme)
Véleményüket, észrevételeiket a lakossági 
fórumon szóban vagy azt követően 8 na-
pon belül írásban tehetik meg az arcula-
ti@bp18.hu e-mail címre elküldve.
szeretettel várjuk a fórumra a települési 
környezet alakítása iránt érdeklődő lako-
sokat! 

Védjük 
a környezetet
Új, környezetbarát elektromos autó segíti 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. 
Bókay-kertben dolgozó munkatársait. 

a park fenntartása és a különböző rendezvények 
lebonyolítása jelentős háttérmunkát igényel, 
amihez a kerten belül eddig egy régi Trabantot 
használtak, ám ez a – kétségkívül legendás, de 
idejétmúlt – „járgány” már inkább csak múze-
umba való.

– rendezvények közben egyáltalán nem tud-
tuk használni a Trabantot, annyira hangos volt, 
és az egész környéken érezni lehetett a szagát. 
ráadásul öregesen és megbízhatatlanul viselke-
dett, ezért is örültünk, hogy a Városgazda egy 
modern és korszerű járműre cserélte le. ez egy 
HDK express típusú elektromos autó, amely 
egyetlen töltéssel 80 kilométert képes megtenni. 
Utánfutó is tartozik hozzá, amelynek segítségé-
vel összesen 580 kilogramm terhet tud elhúzni. 
Teljesen hangtalanul közlekedik, így senkit sem 
zavarunk vele munka közben – mondta Hódos 
Csaba telephely-üzemeltetési vezető.

az elektromos autót Banyár László, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit zrt. vezérigazga-
tója is kipróbálta (képünkön), és mint elmondta, 
könnyen irányítható és jó érzés vezetni.

– elérhető árú, gazdaságos, környezetbarát és 
praktikus a kisautó, ezért úgy gondolom, hogy 
jól választottunk – foglalta össze az elektromos 
autó előnyeit a próbakör után Banyár László.

Ê városkép

a jutalmakat jelképesen június 27-én adta át a 
dolgozóknak Ughy Attila polgármester, Dömötör 
István egészségügyért is felelős alpolgármester és 
dr. Szebényi Attila főorvos, az egészségügyi szol-
gáltató ügyvezető igazgatója (képünkön). 

– az egészségünkért, a betegségek megelő-
zéséért vagy szükség esetén a gyógyulásunkért 
dolgozókat megilleti a köszönetnyilvánítás. en-
nek egyik formája a mostanihoz hasonló, béren 
és cafeterián felüli jutalom. Ilyenkor a köszönet 
egy picit abból a bűntudatból is fakad, hogy tisz-
tában vagyunk azzal, mi mindent nem teszünk 
meg az egészségünkért, az egészségügyben dol-
gozók mégis segítenek rajtunk a hippokratészi 
eskü nevében, hivatástudatból, emberiességből – 

fogalmazott rövid beszédében Ughy attila. – az 
önkormányzatot büszkeséggel tölti el, hogy egy 
olyan egészségügyi szolgáltatónak lehet a gazdá-
ja, amelynél a dolgozók szakmai hozzáértése, a 
munkájuk színvonala igen magas, a betegekkel, a 
hozzájuk segítségért fordulókkal való bánásmód-
juk példaértékű.

a polgármester a XVIII. kerület 100 ezer fős 
közösségének a nevében is megköszönte az egész-
ségügyi dolgozók munkáját, és reményét fejezte 
ki, hogy a nyári időszakban kevesebb lesz a beteg, 
és elegendő idő jut a pihenésre, az őszi időszak 
előtti feltöltődésre. 

Ê Puskás A.

a városüzemeltető cég közterületi kertészeti osz-
tályának vezetője, Haigl Béla elmondta, hogy eb-
ben a szegmensben is megbízható márkának szá-
mít az elsősorban sportautóiról ismert Ferrari. 

– Leginkább a nagy kapacitású fűgyűjtő funk-
ciója miatt esett erre a munkagépre a választá-
sunk, ugyanis egy 800 literes tartályba szívja fel 
a levágott füvet. ezenkívül lombszívó, hótoló és 
sószóró adaptert is rá tudunk szerelni. Utóbbi 
révén a nyári és az őszi munkák után téli fel-
adatokra, a hó eltakarítására és sózásra egyaránt 
fogjuk használni. 

a gépkezelő munkáját – képünkön Lévai Ist-
ván zoltán alpolgármester adja át neki a jármű 
kulcsát –  légrugós ülés teszi kényelmesebbé. 

– Összesen több mint 1,3 millió négy-
zetméter füves területet tart karban a tár-
saságunk. a kertészeti osztály húsz lengő 
fűkaszával, tíz fűnyíró traktorral és öt ben-
zines fűnyíróval dolgozik. e traktorok közül 
négy alkalmas a fűgyűjtésre is. az új, nagy 
teljesítményű gépet a lakótelepeken találha-
tó füves területeken használjuk, míg a három 
kisebb teljesítményűvel a kisebb, de frekven-
tált tereken, parkokban nyírjuk a füvet. a fű 
gyűjtésére nem képes traktorokat a kevésbé 
központi helyeken alkalmazzuk, ahol nem 
okoz gondot a visszamaradó levágott fű – tet-
te hozzá Haigl Béla.

Ê városkép

jutalom az egészségügyi 
dolgozóknak
A nyári szabadság kellemes eltöltéséhez jutalomban részesítette a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi szolgáltató nonprofit Kft. dolgozóit a Xviii. kerületi ön-
kormányzat. A feltöltődéshez személyenként mintegy 35 ezer forint értékű külön jutta-
tással járult hozzá a kerület vezetősége.

Fűnyírás tűzpiros Ferrarival
A klasszikus tűzpiros színben pompázik az a Ferrari fűnyíró munkagép, amely a nyár 
elején állt a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. szolgálatába. 
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5Cél a szolgáltató kormányhivatal továbbfejlesztése Közélet

� Tájékoztató soroza-
tunkban tavasszal már 
beszámoltunk azokról 

az illetékekről és közigaz-
gatási díjakról, amelyeket 
idén megszüntetett a 
kormányzat. Hodruszky 
Csabával, a XVIII. kerületi 
kormányhivatal vezetőjével 
az elmúlt hónapok fejlemé-
nyei és tapasztalatai mellett 
a szolgáltató kormányhi-
vatal továbbfejlesztésével 
kapcsolatos tervekről 
beszélgettünk.   

sütő-NAgy Zsolt   

– Mennyire ismeri a lakosság a március 
közepétől elérhető lehetőségeket?

– egyre többen élnek velük   – tájé-
koztatott Hodruszky Csaba. a tavalyi 
lakossági konzultáció figyelembevéte-
lével az állami rezsicsökkentés máso-
dik fázisában húsz hatósági eljárás díja 
szűnt meg. ezekből tizenöt a magánsze-
mélyek, öt pedig a vállalkozások terheit 
csökkenti. az állami rezsicsökkentés 
két ütemének megvalósulásával két év 
alatt a vállalkozásoknál több mint 3,6 
milliárd forint, a magánszemélyeknél 
több mint 10,3 milliárd forint marad 
pluszban.

– Mennyire növelte ez az ügyfélfor-
galmat a kormányhivatalban?

– Valóban megnövekedett az ügy-
félforgalmunk, ezért azt javasoljuk, 
hogy aki várakozási idő nélkül szeret-
né intézni az ügyeit, éljen az időpont-
foglalás lehetőségével az ingyenesen 
hívható 1818-as számon. Ilyenkor, nyá-
ron sokan újítják meg az útlevelüket, 
igényelnek a gyermekeiknek személyi 
okmányokat, diákigazolványt. az elő-
zetes időpontfoglalással elkerülhető a 
zsúfoltság, a várakozás. a feladatkö-
rünk folyamatosan bővül, most már 
csaknem kétezerféle ügyet lehet intézni 
a kormányablakban.

a SZolgálTaTó 
HIVaTal
– Ezt hogyan tudják megoldani?

– a szolgáltató kormányhivatal mo-
dell egyik fontos pillére, hogy a lakos-

ság, a vállalkozók egyre több hivatalos 
ügyet intézhessenek egy helyen. ehhez 
alapvetően jól felkészült ügyintézők 
szükségesek, akik nem csupán egy-egy 
feladatkörben jártasak, hanem minél 
több területet képesek ellátni, így aki a 
kormányhivatalba érkezik, annak nem 
kell többször is sorba állnia, hanem egy 
ablaknál valamennyi ügyét rendezni 
tudja. a szolgáltató állam jelenléte az 
emberek számára akkor kézzelfogható, 
ha a közigazgatással való találkozásuk-
kor észlelik a hivatal állampolgár-köz-
pontú kultúráját, és maguk is tapasztal-
ják az ügyfélközpontú szemléletmódot.

– Felkészültek már erre az ügyinté-
zők?

– az új feladatok érkezése előtt az 
ügyintézők képzést, útmutatást kap-
nak az új ügytípusok intézéséhez. És 
nemcsak nekik kell felkészülniük, ha-

nem az informatikai rendszert is al-
kalmassá kell tenni arra, hogy az ügy-
intézők egyetlen számítógépen minél 
több feladatot tudjanak ellátni. ennek 
köszönhetően már jelenleg is képesek 
vagyunk egy ablaknál több üggyel is 
foglalkozni.

FokoZaToS 
FejleSZTéS
– Ez azt jelenti, hogy néhány éven be-
lül ugyanannál az ügyintézőnél a sze-
mélyi okmányok kiállítása után akár 
az adóügyeinket is elintézhetjük?

– Igen, ez lépésenként valósul 
meg, de a hosszú távú cél az, hogy 
a klasszikus okmányirodai ügyinté-
zésen túl minél több, az állam által 
nyújtott támogatás és szolgáltatás 
ügyintézése történjen a kormányab-

lakban. ezek bevezetése fokozatosan 
valósul meg, de a családtámogatás-
sal, a nyugdíjjal és az egészségbizto-
sítással kapcsolatos ügyintézés már 
most is lehetséges, és néhány állam-
kincstári szolgáltatás, mint például 
a Babakötvény, továbbá egyes adó-
ügyek is intézhetők már a kormány-
ablakban. az ősz folyamán tovább 
bővül a kormányhivatalokban intéz-
hető ügyek köre. 

jogI SegíTSég éS 
FogyaSZTóVédelem
– Mikre gondol?

– Például az áldozatvédelemmel és 
a jogi segítségnyújtással összefüggő 
feladatokra. 2017. januártól hozzánk 

tartoznak a fogyasztóvédelmi ügyek is.  
   – A sok-sok változás közül melyiket 
tartja a legjelentősebbnek?

– az e-személyi igazolvány beveze-
tését, amely amellett, hogy vizuálisan 
tartalmazza a jelenlegi személyazono-
sító igazolvány adattartalmát, olyan 
beépített, magas biztonságú csippel 
is rendelkezik, amelyik tárolja a sze-
mélyazonosító adatokat, az állam-
polgárok döntésétől függően az ujjle-
nyomatukat, az elektronikus aláírás 
létrehozásához szükséges adataikat, 
valamint a társadalombiztosítási és az 
adóazonosító jelüket. az új típusú ok-
mány magas biztonsági fokát az egyes 
funkciókat megtestesítő adatcsopor-
tok egymástól elkülönült tárolása ga-
rantálja. 

Az állAmi rezsicsökkentés
Kormányhivatal – az önök szolgálatában
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az önkormányzat minden évben 
megszervezi a családi programot az 
önkéntes kerületvédőknek, akik ilyen-
kor – amellett, hogy megosztják egy-
mással a tapasztalataikat, az elmúlt 
esztendőben történteket – kötetlenül 
beszélgethetnek a kerti tó szomszéd-
ságában felállított sátorban. a vendég-
látók természetesen a finom falatokról 
és az innivalóról is gondoskodtak. 

– a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
élők nevében is a legnagyobb elisme-
réssel beszélhetünk a polgárőrök te-
vékenységéről, akik a szabad idejüket 

feláldozva, ingyenesen dolgoznak a 
közrendért, a közbiztonságért, a bűn-
cselekmények megelőzéséért – fogal-
mazott Lévai István Zoltán, a közbiz-
tonságért is felelős alpolgármester a 
családi nap megnyitóján. – a kerü-
letben három polgárőrcsoport műkö-
dik: a lőrinci, az erzsébettelepi és az 
imrei. a tagok között többen vannak, 
akik a koruk vagy az egészségi állapo-
tuk miatt nem tudják már vállalni a 
feladatot, ezért csökkent a csoportok 
létszáma. 

azonban a lőrinci polgárőrcsoport-

ban sok a fiatal, jó volna a többieknek 
is ellesni a „titkot”.

az alpolgármester azt is elmond-
ta, hogy továbbra is várják azokat 
a magánszemélyeket, akik szíve-
sen vennének részt a polgárőrség 
munkájában, bár tudja, hogy ez nem 
könnyű feladat. elárulta, hogy ő maga 
is gondolkodik azon, hogy belép a 
pestszentimrei csoportba.

– a szolgálatot a kora esti órák-
ban kezdjük és hajnalban fejezzük be, 
azért, hogy a jelenlétünkkel megelőz-
zük a bűncselekmények elkövetését, és 
rendszeresen részt veszünk rendőrségi 
akciókban, a helyi rendezvények bizto-
sításában is – mondta Székely László, a 
Lőrinc-kertváros Polgárőrcsoport és 
Önkéntes Tűzoltó-egyesület elnöke. – 
Úgy vélem, hogy a kerület legaktívabb 
polgárőr-egyesülete a miénk. ahogy 
alpolgármester úr is említette, több 
fiatal tagunk van: a fiatalok vonzzák 
a fiatalokat. Kapcsolatban vagyunk a 
kerületi középiskolákkal, és sok diák 
vállal nálunk ötvenórás önkéntes 
munkát. akinek megtetszik a feladat, 
továbbra is teljesíthet nálunk nappali 
szolgálatot. 

a rendezvényen részt vett Tóth Ist-
ván, a Budapesti Polgárőrszövetség el-
nöki kabinetjének vezetője is.

Ê Fülep E. 

PoLGárőrÖK 
FeHÉr aszTaLNáL 
A polgárőrcsoportok családi napját a hagyományoknak megfele-
lően a Bókay-kertben tartották július 8-án. 

A Somogyi László Szociális Szolgálat
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.)

-

körülmények között

család tehermentesítése mellett a gondoskodás kiegészítése 
7.00 – 17.00 óra között

ápolás, gondozás, foglalkoztatás mellett szeretetteljes gondos-
kodás

biztonságos környezet és felügyelet biztosítása az emberi mél-

 AZ E-sZEMélyi ElŐnyEi
A kártyával elektronikus aláírások is készíthetők.
számos közigazgatási ügy vagy szerződéskötés kényelmesen, 
otthonról intézhető.
Az e-aláírás lehetőséget ad arra, hogy elektronikusan 
tehessünk „teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő 
jognyilatkozatot”.
Az új típusú igazolvány a közeljövőben az egészségügyi 
ellátásban és az adóügyintézésben is használható lesz. A 
kártyában elhelyezett csip a taj-kártyán és az adóigazolványon 
lévő információkat is tartalmazza.

Külföldi utazáskor útlevél helyett használható az Európai Unión 
kívül is egyes országokban.

 ingyEnEssé vált
 A magánszemélyeknek ingyenessé vált többek között:
– a 65 év fölötti állampolgárok útlevelének kiállítása; 
– az anyakönyvi kivonat;
– az erkölcsi bizonyítvány;
– a CSok igényléséhez szükséges oeP-igazolás;
– az elektronikus tulajdoni lap lekérdezése évente két alkalommal;
– a magyarország területén kívül élő magyar állampolgárok számára a 

nyilvántartásba vételi eljárás;
– az eltulajdonított személyi okmányok pótlása.
 A vállalkozások terheinek csökkentése:
– ingyenessé vált a cégalapítás, és megszűntek az alapítással 

kapcsolatos egyéb költségek egyéni cég, bt., kkt., kft. esetén;
– ingyenes lett az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel.
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. április 28-i ülésén született határozatok Közélet

HAtározAtoK
p 1. a képviselő-testület 12 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
úgy döntött, hogy háromoldalú 
együttműködési megállapodást 
köt a PLER Kézilabdasport Kft-
vel és a Városrehabilitáció 18 
Zrt-vel az önkormányzat tulaj-
donát képező XVIII., Thököly 
út 5. alatti (belterület 155447/21 
hrsz-ú) ingatlanon található Lő-
rinci Sportcsarnokban a PLER 
által megvalósítandó felújítási 
projekt előkészítéséhez és vég-
rehajtásához szükséges felada-
tok lebonyolításáról, a feladat- 
és hatáskörök megosztásáról. 
az önkormányzat biztosítja, 
hogy a kizárólagos tulajdonában 
álló épület és a felújítási projekt 
során létrejövő vagyonnövek-
mény a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § (6) be-
kezdése szerinti kötelező fenn-
tartási időszakban a sportcélú 
hasznosítás céljára rendelkezésre 
áll. a képviselő-testület felkérte 
és felhatalmazta a polgármes-
tert az előterjesztés mellékletét 
képező együttműködési megál-
lapodás véglegesítést követő alá-
írására. a testület felhatalmazta 
továbbá a polgármestert a meg-
állapodás megkötéséhez, vala-
mint az abban foglalt feladatok 
és a projekt megvalósításához 
szükséges egyéb intézkedésekre.  
a testület a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
11. § (13) bekezdése alapján 12 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással úgy határozott, hogy a 
Magyarterv Magasépítési, Ter-
vező és Fővállalkozó Kft. által 

az önkormányzat megbízásá-
ból készítendő tender-tervdo-
kumentáció felhasználási jogát 
térítésmentesen átadja a PLer 
Kft-nek, tekintettel a kft. által 
az önkormányzat tulajdonát ké-
pező Thököly út 5. alatti ingat-
lanon megvalósítandó felújítási 
projekt kapcsán ellátandó köz-
feladatra.
a képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal úgy döntött, hogy egy-
hangúlag biztosítani kívánja a 
Lőrinci sportcsarnok felújítása 
tárgyú beruházás teljes átlát-
hatóságát mind az informáci-
ós önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, mind a 
közpénzek elköltésére vonatko-
zó állami szabályozások tekin-
tetében.
p 2. a testület 19 igen szavazat-
tal egyhangúlag döntött arról, 
hogy az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2017 című pályá-
zat keretében Pestszentlőrinc-

Pestszentimre önkormányzata 
benyújtja pályázatát bruttó 50 
millió forint összegű támogatási 
igénnyel. a képviselők felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.  
a képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyetértésben úgy hatá-
rozott, hogy az Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támoga-
tása 2017 címmel benyújtandó 
pályázathoz a teljes bekerülési 
költség 54,5 százalékát – legfel-
jebb bruttó 
60 millió forintot – önerőként 
biztosítja a 2018. évi költségvetés 
terhére, valamint vállalja, hogy 
a fejlesztéssel érintett ingatlant 
tíz évig az eredeti rendeltetésé-
nek megfelelően – a működésre 
vonatkozó hatályos jogszabály-
ok betartásával – használhatja. 
a képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
p 3. a testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az Önkormányzati étkez-

tetési fejlesztések támogatása 
2017 című pályázat keretében 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata benyújtja pályá-
zatát legfeljebb bruttó 9,5 millió 
forintos támogatási igénnyel a 
szélmalom utca 29–31. alatti 
(hrsz. 150230/13) Pestszentlőrin-
ci Mocorgó óvoda konyhafelújí-
tására. a képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre.  
a képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy a Pestszentlőrinci 
Mocorgó óvoda konyhafelújítá-
sa című pályázat megvalósításá-
ra 50 százalék önerőt, azaz leg-
feljebb bruttó 9,5 millió forintot 
biztosít a 2018. évi költségvetés 
terhére, valamint vállalja, hogy 
a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megva-
lósításától számított tíz évig az 
eredeti rendeltetésének megfe-
lelően – a működésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartá-
sával – használhatja. a képvise-

lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
a testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben elfogadta az elő-
terjesztés 1. sz. mellékletét képe-
ző, a Pestszentlőrinci Mocorgó 
óvoda konyhafelújítása című 
pályázat keretében benyújtandó 
megvalósítási és finanszírozási 
ütemtervet. a képviselők felkér-
ték és felhatalmazták a polgár-
mestert a pályázat megvalósítása 
érdekében az ütemterv esetleges 
módosítására.
p 4. a képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
döntött arról, hogy a Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit zrt-
vel 2012. október 25-én létre-
jött feladatellátási szerződést az 
előterjesztés mellékletét képe-
ző tartalommal módosítja (13. 
szerződésmódosítás).
a testület 17 igen szavazattal és 
1 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert a fentiek sze-
rint módosított feladatellátási és 
az egységes szerkezetbe foglalt 

szerződés aláírására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedé-
sekre.  
p 5. a képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyetértett azzal, 
hogy az 5. Külső-pesti Tanke-
rületi Központ által fenntartott 
intézményt érintő átszervezés 
véleményezése napirendi pont 
(51.) előterjesztője Ughy attila 
polgármester legyen. 
a testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan támogatta, 
hogy a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi általános 
Iskola és Gimnázium ének-ze-
nei tagozatán 2018. szeptember 
1-jétől megszűnjön a nyelvi elő-
készítő. a képviselők felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.
p 6. a képviselő-testület az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 19. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján 17 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy az 1956-os Magyar 
szabadságharcosok Világszö-
vetségének biztosított helyiség 
(sina simon sétány 2., fszt. 134., 
hrsz. 150228/67/a/134) térítés-
mentes használata tárgyában 
az önkormányzat és a szervezet 
között 2016. március 9-én lét-
rejött haszonkölcsön-szerződést 
2017. július 1-jétől  2019. október 
31-ig változatlan feltételekkel 
meghosszabbítja. 
a testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a mellé-
kelt haszonkölcsön-szerződés, 
valamint az együttműködési 
megállapodás módosításának 
aláírására és a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 7. a képviselő-testület a Csat-
lakozás amnesztiakezdeménye-
zéshez című napirendi pontot 
nem vette napirendre. 
p 8. a testület az európai bér-
uniót célzó polgári kezdeménye-
zés támogatása című napirendi 
pontot nem tűzte napirendre. 
p 9. a képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a szakmai kitün-
tetések adományozásáról. 
p 10. a testület a Tájékozta-
tók, bejelentések című napiren-
di pontban nem hozott határo-
zatot. 

MeGÚjUL a LőrINCI 
sPorTCsarNoK
Pályázik az önkormányzat a Mocorgó óvoda konyhájának felújítására

árVerÉsI FeLHÍVás
BUDAPESt FŐVároS XVIII. KErÜLEt PEStSzENtLŐrINC-PEStSzENtIMrE 

ÖNKorMáNYzAtA

nyílt árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő 
értékesítésére:

Budapest X. kerület, agyagfejtő u. 18. X. em. 41. sz. alatti, 42309/28/a/41 hrsz-on nyilvántartott 
49 m2  alapterületű, 2 szobás társasházi öröklakás. 

Kikiáltási ár: 10.682.000 Ft.
Budapest XVIII. kerület, Lajta u. 157234 hrsz-on nyilvántartott 577 m2-es kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, M-XVIII/1 övezeti besorolású ingatlan. Kikiáltási ár: 8.482.000 Ft.
Budapest XVIII. kerület, Csap u. 12. alatti, 157418 hrsz-on nyilvántartott 404 m2-es kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, L4-XVIII/aT-e övezeti besorolású ingatlan. 
Kikiáltási ár: 7.918.000 Ft.

Budapest XVIII. kerület, szélső u. 55. alatti, 142024 hrsz-on nyilvántartott 871 m2-es kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, L4-XVIII/NT-e övezeti besorolású ingatlan a rajta lévő 

szanálásra ítélt lakóépülettel és egyéb felépítménnyel. 
Kikiáltási ár: 16.550.000 Ft.

Budapest XIII. kerület, Pannónia u. 103. I. em. 2. sz. alatti, 25680/68/a/29 hrsz-on 
nyilvántartott 78 m2 alapterületű, 2 + ½ szobás társasházi öröklakás. 

Kikiáltási ár: 28.314.000 Ft.
Budapest XVIII. kerület, Bókay árpád u. 113. fszt. 9. sz. alatti, 149769/0/B/8 hrsz-on nyilvántartott 

28 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 73/1000-ed telekkel. 
Kikiáltási ár: 2.114.000 Ft.

Budapest XVIII. kerület, Bókay árpád u. 113. fszt. 10. sz. alatti, 149769/0/B/9 hrsz-on nyilvántartott 
28 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 117/1000-ed telekkel. 

Kikiáltási ár: 3.994.000 Ft.
Budapest XX. kerület, Gábor u. 20/a alatti, 172205 hrsz-on nyilvántartott 68 m2 alapterületű, 

1+ 2 ½ szobás családi házas ingatlan a hozzá tartozó 229 m2-es telekkel.  
Kikiáltási ár: 11.824.000 Ft.

Budapest X. kerület, szállás u. 32–34. I. em. 4. sz. alatti, 38428/4/a/19 hrsz-on nyilvántartott 
26 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás. 

Kikiáltási ár: 3.406.000 Ft.

árverés időpontja:
2017. augusztus 22. (kedd) 10.00 órától a felhívás sorrendjében

árverés helye:
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 

(1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)
árverési dokumentáció:

az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként – 
átvehető a polgármesteri hivatal III. emeleti 302-es szobájában

 2017. július 13-tól ügyfélfogadási időben.
az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

árVerÉsI FeLHÍVás
BUDAPESt FŐVároS XVIII. KErÜLEt PEStSzENtLŐrINC-PEStSzENtIMrE 

ÖNKorMáNYzAtA

nyílt árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő 
értékesítésére:

Budapest XVIII. kerület, Felsőcsatári út 113. fszt. 7. sz. alatti, 153262/0/a/7 hrsz-on nyilvántartott 
41 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 41/228-ad telekkel. 

Kikiáltási ár: 5.532.000 Ft.
Budapest XVIII. kerület, Felsőcsatári út 113. fszt. 6. sz. alatti, 153262/0/a/6 hrsz-on nyilvántartott 

26 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 26/28-ad telekkel. 
Kikiáltási ár: 3.498.000 Ft.

Budapest XVIII. kerület, Felsőcsatári út 113. fszt. 5. sz. alatti, 153262/0/a/5 hrsz-on nyilvántartott 
27 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 27/228-ad telekkel. 

Kikiáltási ár: 3.636.000 Ft.
Budapest XVIII. kerület, Batthyány u. 52. fszt. 4. sz. alatti, 150706/0/a/4 hrsz-on nyilvántartott 

19 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 114/1000-ed telekkel. 
Kikiáltási ár: 1.725.000 Ft.

Budapest XVIII. kerület, Üllői út 595. fszt. 4. sz. alatti, 149539/0/a/4 hrsz-on nyilvántartott     
18 m2 alapterületű, félszobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 182/1000-ed telekkel. 

Kikiáltási ár: 2.436.000 Ft. 
Budapest XVIII. kerület, Tinódi u. 9. fszt. 5. sz. alatti, 152256/0/B/1 hrsz-on nyilvántartott       

12 m2 alapterületű, félszobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 71/1000-ed telekkel. 
Kikiáltási ár: 617.000 Ft.

Budapest XVIII. kerület, Kubinyi u. 14. sz. alatti, 155275/0/a/1 hrsz-on nyilvántartott 102 m2 
alapterületű, 1 + 2 ½ szobás társasházi öröklakás a hozzá tartozó 102/213-ad telekkel. 

Kikiáltási ár. 11.814.000 Ft.
Tápiószőlős, Halomalja u. 23. sz. alatti, 01102/2 hrsz-on nyilvántartott 2702 m2 külterületi telek. 

Kikiáltási ár: 320.000 Ft.
Tápiószele, zsófia u. 8. sz. alatti, 1827 hrsz-on nyilvántartott 1413 m2 kivett beépítetlen terület. 

Kikiáltási ár: 400.000 Ft.

árverés időpontja:
2017. augusztus 29. (kedd) 10.00 órától a felhívás sorrendjében

árverés helye:
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 

(1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)
árverési dokumentáció:

az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként – 
átvehető a polgármesteri hivatal III. emeleti 302-es szobájában 

 2017. július 20-tól ügyfélfogadási időben.
az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.
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7Minden általános iskolás jusson el határon túli magyar közösségbe Kultúra

�Sikeresen pályázott négy ke-
rületi általános iskola az em-
beri erőforrások minisztériu-

ma által támogatott Határtalanul! 
programra. a darus, a kandó, a 
kassa és a kastélydombi iskola 
7. évfolyamos diákjai erdélyben, 
illetve Székelyföldön jártak május–
júniusban. 

FülEP ErZsébEt     

a Határtalanul! program célja az, hogy a magyar-
országi diákok tanulmányutakon ismerjék meg 
a határon túli magyarság életét, kultúráját, min-
dennapjait. a folyamatos pályázat keretében min-
den tanévben 7. osztályos gyerekeknek nyílhat 
lehetőségük az utazásra. 

a daruSoSok a nagy 
meSemondó HáZánál 
a Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyel-
vű általános Iskola tanulói először aradra 
látogattak el, ahol koszorút helyeztek el a ti-
zenhárom vértanú emlékművénél. a fontos 
búcsújáró helyen, Máriaradnán megnézték az 
impozáns barokk, kéttornyú kegytemplomot, 
Lippán látták azt a házat, ahol Kossuth Lajos 
a száműzetése előtti utolsó éjszakáját töltötte, 
majd ellátogattak Marosillyére, Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem szülőházához. Déván a szent 
Ferenc alapítvány kolostorát keresték fel, ahol 
megismerkedtek az ott élő gyermekek min-
dennapjaival. Nagy örömükre találkozhattak 
Böjte Csaba atyával is, aki éppen akkor érke-
zett haza Irakból. a diákok bebarangolták a 
vajdahunyadi vár minden zegzugát, Fehéregy-
házán elhelyezték az iskola koszorúját a Pető-
fi-emlékműnél. székelykeresztúron, a Gyárfás-
kúria udvarán körbejárták Petőfi körtefáját, s 
elmentek Kisbaconra, Benedek eleknek, a nagy 
mesemondónak a szülőfalujába. ezeken túl is 
számos helyen megfordultak még, többek kö-
zött Homoródkarácsonyfalván, a Békás-szoros-
ban, a Gyilkos-tónál, Farkaslakán. 

a kandóSok  
éS a kéZműVeSSég  
a Kandó Téri általános Iskola tanulói a ha-
gyományos népi mesterségek nyomába eredtek. 
Kézdivásárhelyen, az Incze László Céhtörténe-
ti Múzeumban elsősorban a helyi kézművesség 
múltjával ismerkedhettek. az intézmény töb-
bek között a hagyományos mesterségek (faze-
kas, cipész, kovács, takács, mézeskalács-készí-
tő) szerszámanyagának, termékeinek és a céhes, 
illetve ipartársulati emlékeknek ad otthont.  
a gyerekek felkeresték a csernátoni Haszmann 
Pál Múzeumot is, ahol meghallgathatták az 
alapító leszármazottjának élményteli beszá-
molóját. az ott látható ősi motívumok meg-
ismerése után belekóstolhattak a bútorfestés 
rejtelmeibe, és kipróbálhatták a nemezelést is. 
a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, a szent anna-tó, a 
Mohos-tőzegláp, a Hargita és a történelmi emlék-
helyek mellett mély benyomást tett rájuk az erdé-
lyi emberek mérhetetlen vendégszeretete és az a 
végtelen nyugalom és béke is, amit sehol máshol 
nem élhetnek át, mint e hányatott sorsú, magyar-
ságukért ma is küzdő vendéglátók otthonában.

májuSI HaVaZáS 
a kaSSáSoknak 
a Kassa Utcai általános Iskola tanulói Nagy-
várad nevezetességeivel ismerkedhettek, kirán-
dultak a Király-hágóra, Kolozsváron megnéz-
ték Mátyás király szülőházát, és a helyszínen 
hallhatták a Tordai-hasadék történetét. Ízelítőt 
kaptak a korondi fazekasságból, és betekint-
hettek az egykori tordai sóbányászok nehéz 
életébe is.

– a Bucsin-tetőn át indultunk el 
Gyergyószentmiklósra, ahol esett az eső, a 
dara, a hó. Csodálatos és szokatlan látvány 
volt a májusi hóesés. Látogatást tettünk a 
gyergyószárhegyi Lázár-várkastélyba, onnan 
továbbmentünk a félnomád állattartást folytató 
albert családhoz, majd a Maros forrásához, és 
nem hagyhattuk ki a csíksomlyói kegytemplo-
mot sem – mesélte Dömötör Kira. – az utunk 
elvezetett Kisbaconra, Benedek elek házához, 
és megálltunk székelyudvarhelyen is. az utol-
só állomás Körösfő volt, ahol rövid előadást is 
hallhattunk a református templom és a gyüle-
kezet történetéről. 

kaSTélydombISok 
TuSnádFürdőn 

– az idén székelyföld volt az úticélunk – 
mondta Kovács Gabriella osztályfőnök.  – jár-
tunk Marosillyén, nagy fejedelmünk, Bethlen 
Gábor szülőházánál, eljutottunk Vajdahunyadra, 
megnéztük Gyulafehérvárt, majd megérkeztünk 
kerületünk testvérvárosába, Tusnádfürdőre, 
ahol szíves fogadtatásban volt részünk.  
a gyerekek kirándulást tettek a szent anna-tóhoz 
és a közeli lápvidékre, voltak Kézdivásárhelyen a 
céhes múzeumban, s kellemes emlékeket őriznek 
Csíkszeredáról, Korondról, Parajdról és szovátáról 
is.  Megható volt a kézdivásárhelyi gyermekott-
honban tett látogatásuk, ahol énekszóval fogadták 
őket a gondozottak és a gondozók, majd rövid is-
merkedés után betekinthettek a mindennapjaikba. 
a szép pillanatok között ott van a Nyergestetőre, 
Madéfalvára és Farkaslakára tett kirándulás is. a 
Nyergestetőn rábukkantak a kerület által állított 
két kopjafára is.

a diákok csak azt sajnálták, hogy nem 
láttak medvét, de legalább a lábnyomát le-
fényképezhették nem messze a szállásuktól. 

– a múlt és a jelen ért össze ezeken a helyeken, 
közelebb hozva hozzánk azt, amiről korábban 
legfeljebb csak a történelemkönyvekben olvas-
hattunk – zárta a  beszámolót az osztályfőnök.  

A hAtártAlAnUl! 
A pályázat fő célja az, hogy az 
anyaországi fiatalok megismerjék a 
magyarok lakta területeket a Kárpát-
medencében, és élő kapcsolatokra 
tegyenek szert a külhoni 
kortársaikkal.  A program ösztönzi a 
határon inneni és túli pedagógusok 
szakmai együttműködését is. 
ÖnMAgUKrÓl is
Amellett, hogy olyan helyeken jár-
hatnak a gyerekek, amelyekkel 
csak a tankönyvekben találkoztak, 
s megismerhetik az ott élő magyar-
ság mindennapjait, viselkedését, 
gondolkodását, beszédét, érzelmeit, 
sokat megtudhatnak önmagukról és a 
társaikról is. 

tAnulmányi 
kirándulás
Idén is erdélyi utazáson vehetett részt sok kerületi diák 

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

június utolsó napjaiban, két héttel az iskolai tan-
évzárók után már csak az marad Pesten, akit erre 
köteleznek. Nos, aki kilátogatott a látványtánco-
sok európa-bajnokságára, az némiképp módosít-
hatta az álláspontját, mert lehet, hogy Lőrinc és 
Imre utcái üresek voltak a hétvégén, a sportkas-
tély azonban telt házat jelenthetett, hiszen a meg-
számlálhatatlanul sok versenyző mellett az érdek-
lődők hada is benépesítette a környéket.

Hogy mit és kiket láthattak a tánc barátai?
Nos, kiváló táncosokat a legfiatalabbaktól, a ti-

zenévesektől kezdve egészen a veteránokig. Látva 
a produkciójukat, legyen elég annyi, hogy a tánc 
fitten és frissen tart, mint ahogy ezt egy felvidéki 
versenyző is elárulta.

– Valamikor versenyszerűen tornáztam, na-
ponta edzettem, így amikor abbahagytam a tor-
nát, nem volt nehéz váltanom, s belekezdeni a 
táncba, amit már akkor is szerettem – mondta a 
mosolygós hölgy, nem meglepő módon magyarul.

a magyar versenyzőkön túl négy országból ér-
keztek indulók: szlovéniából, szlovákiából, Cseh-
országból és romániából. 

Pontosabban a tánckultúrájukról világhíres 
kínai művészek is felléptek, de ők versenyen kí-
vül. a tánccsoport tagjainak együtt mozgása, az 
álarcuk meghökkentő fordulatai méltán csaltak ki 
vastapsot a publikumból.

Boros Ágnes Tünde, a Magyar Látványtánc 
sportszövetség elnöke elmondta, hogy a „látvá-
nyosok” teljesen függetlenek a Magyar Táncsport 
szövetségtől.

– ez előnyös, mert a magunk urai vagyunk, 
de rossz, mert nem kapunk támogatást, mint a 
táncsportszövetség tagjai. Most például jól jött 
volna, hiszen az európa-bajnokság megrendezése 
nem volt olcsó. Mindegy, a tagdíjakból, a nevezési 
díjakból megoldottuk. arról nem beszélve, hogy 
a sportkastély kiváló házigazda, méltó körülmé-
nyek között fogadhattuk a vendégeket.

Megtudtuk az elnök asszonytól azt is, hogy a 
viadalra száznál több egyesület és iskola küldte el 
a táncosait, és hogy a zsűri mindenekelőtt az össz-
benyomást, az elengedettséget, az együttmozgást 
és az akrobatikus elemek nehézségi fokát értékeli.

apropó, zsűri… Nem unatkozott az öt nap so-
rán, hiszen az öt kategóriában – mini, gyermek, 
junior, felnőtt, szenior – összességében száznál 
több egyesület és tánciskola versenyzőinek szín-
padi tudását kellett elbírálnia.

Becsületükre legyen mondva, megtették. a ver-

seny végeztével azonban valószínűleg úgy aludtak 
el, hogy félálomban még ők is táncoltak…

Ê r. F.
 
Öt KAtEgÓriA
Az Európa-bajnokságon művészi, 
modern, mazsorett, akrobatikus 
és látványtánc kategóriában 
mérték össze a tudásukat az 
indulók. 

a MINIKTőL
a VeTeráNoKIG
Látványtáncok Európa-bajnoksága öt napon át
A Pestszentimrei sportkastélyban rendezték meg június végén a viii. látványtánc 
Európa-bajnokságot, amelynek során az is elámulhatott, akit egyébként nem hoz 
lázba a táncművészet.
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8 A Városkép könyvajánlója a vakáció idejére Kultúra

�a nyár – legalábbis 
a szabadság ide-
je – elsősorban arra 

való, hogy feltöltődjünk: 
a szabadban legyünk, 
sportoljunk, mozogjunk 
vagy egy-egy fesztiválon 
múlassuk az időt. de 
azért van néhány olyan 
óra, amikor jobban esik a 
hűvösbe húzódva olvas-
gatni. ebben segítünk az 
alábbi könyvajánlóval.

kErékgyártó györgy   

egy könyvtáros egyszer azt mesélte 
nekem, hogy a nyár közepén bement 
hozzá egy hölgy, aki azt mondta: nya-
ralni megy, olvasni szeretne, de valami 
könnyűt szeretne vinni. a könyvtáros 
hosszan válogatott a krimik, a női és 
a szórakoztató irodalom, valamint az 
anekdotagyűjtemények között. az ér-
deklődő olvasó valamennyi kötetet kéz-
be vette, és méricskélni kezdte a súlyu-
kat. Mint kiderült: a strandon hanyatt 
fekve szeretett olvasni, és nem akarta, 
hogy hamar elfáradjon a karja.

Nos, egy kiadós fürdőzés után a 
medence mellett, este a tengerparti 
apartman teraszán vagy éppen egy for-
ró kora délutánon a hűvösbe húzódva 
valóban jólesik kézbe venni egy-egy 
könyvet. De mit vegyünk le a polcról? 
ajánlónkat, figyelmen kívül hagyva az 
említett hölgy speciális igényeit, a Lő-
rinci Nagykönyvtár toplistája alapján 
állítottuk össze.

FelnőTTeknek
David Baldacci: a szökés. Hogy ki az 
a john Puller? afganisztánt megjárt 
veterán katona, az amerikai haderő 
különleges ügynöke, akire mindig szá-

míthat a nemzet a legnagyobb válság-
ban. Ugyanakkor – és nem mellesleg 
– David Baldacci bestselleríró regény-
folyamának főhőse. a szökés című tör-
ténetben Puller komoly gondba kerül: 
saját testvérét kell üldözőbe vennie, aki 
megszökött az egyik legszigorúbban 
őrzött börtönből. Mi lehet az ügy hát-
terében?

Borsa Brown: az arab lánya. Gon-
dolkodott-e már azon, kedves olvasó, 
milyen lehet magyar lányként sza-
úd-arábiában felnőni? Borsa Brown 

regénye pontosan erről szól. Gamal a 
szaúdi királyi család tagja, anna pe-
dig az ő magyar édesanyától született 
lánya. Hogyan boldogulnak ők ketten 
a királyság szigorúan szabályozott vi-
lágában?

Giulia Enders: Bélügyek. Nem vé-
letlen, hogy a könyv felkerült a Lőrin-
ci Nagykönyvtár toplistájára is: csak 
Németországban több mint egymillió 
példány fogyott belőle. a népszerű 
kötet azt vizsgálja, hogyan függ össze 
bélrendszerünk állapota a szervezet 

egészének egészségével. Nem éppen 
könnyed nyári téma, de a szabadság 
alatt talán van egy kis idő átgondol-
ni, hogy mit, mikor, hogyan, mivel 
együnk.

gyerekeknek
Bartos Erika: Bogyó és Babóca rolle-
rezik. Megnyugtató, hogy a könyvtár 
népszerűségi listáján többségében ma-
gyar gyermekkönyvek szerepelnek. Bo-
gyót és Babócát nem kell bemutatni a 
fiatal olvasóknak. ez a kötet két újabb 

történetet tartalmaz. Dániel András: 
szerintem mindenki legyen kufli. Hogy 
mi vagy ki az a kufli? annyit elárulunk, 
hogy az elhagyott rét valójában nagyon 
is népes, és a varázsgombák, lókutyák 
mellett többek között mezei sügérek is 
lakják.

Nógrádi Gábor: a bátyám zseni. 
Nógrádi Gábor már évtizedekkel ez-
előtt beírta magát a magyar ifjúsági 
irodalom legjobbjai közé. a kamasz lé-
lek ismerője, igazi kalandregények szer-
zője. ez a történet például egy kétmillió 
dollárt érő tolmácsprogram körül szer-
veződik, amelyet sokan szeretnének 
megkaparintani.

A KÖNYVtár toPLIStájA
gyErEKKÖnyvEK: 
Bartos erika: Bogyó és Babóca 
rollerezik
Beck andrea: a Titoktündér
Berg judit: Lengemesék
Dániel andrás: szerintem mindenki 
legyen kufli
jeff Kinney: egy ropi naplója
Gimesi Dóra: Időfutár
Leiner Laura: Késtél
Nógrádi Gábor: a bátyám zseni
Nyulász Péter: Berger szimat 
szolgálat
Holly Webb: Gézengúz új otthona

FElnŐtt KÖnyvEK:
David Baldacci: a szökés
Federica Bosco: a szerelem különös 
súlya
Borsa Brown: az arab lánya
Marion Chesney: agatha raisin és a 
hivatalnok halála
Giulia enders: Bélügyek
Lee Child: esti iskola
jodi ellen Malpas: egy éjszaka 
leplezetlenül
Mansell: Te és én mindörökké
Kati Marton: a kém
Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

MIT oLVassUNK NYároN?
A szabadság idején érdemes könyveket forgatni

 

Bűnmegelőzés 
kerámiával
nyáron is pezseg az élet a Fehéren Feketén galériá-
ban. Még egy bűnmegelőzési programban is részt 
vesz a műhely.

a kerületi művészeti élet egyik fontos központja a Teleki utcai 
Fehéren Feketén Galéria, amely nemcsak képző- és iparművésze-
ket gyűjt egybe, hanem az irodalom, a zene barátait is. Nádasdi 
Mihály, a műhely alapítója és vezetője fontosnak tartja, hogy az 
alkotás ne legyen a hivatásos művészek kiváltsága, hanem pró-
bára tehesse magát minden felnőtt és gyerek. ez az egyik oka 
annak, hogy a galériában nyáron is pezseg az élet.

– aki egy kicsit is figyeli a munkánkat, tudja, hogy nem-
csak kiállításokat és művészeti esteket szervezünk, hanem 
workshopokat, szakköröket is – mondta a galériavezető. – Meg-
lehetős érdeklődés mellett tartunk például kerámiaszakköröket. 
Itt, a galériában is működik egy, amelyben felnőttek, elsősorban 
hölgyek vesznek részt, s egy jól működő szakkört szervezünk az 
eötvös iskolával is. 

az iskolában elkezdődött a nyári szünet, fiatalok azonban a 
vakáció alatt is formázzák az agyagot a Teleki utcában.

– a kerületi rendőrkapitányság hosszú ideje szervez bűnmeg-
előzési programot iskoláskorú fiatalok számára – magyarázta 
Nádasdi Mihály. – ennek része az is, hogy segítenek nekik hasz-
nos, tartalmas szabadidős programot találni. ezért jön hozzánk 
15 gyerek a nyáron kerámiázni.

a galériavezető azt is elmondta, hogy ősztől a szokott lendület-
tel folyik majd a munka galériában. az új tárlatok mellett megint 
lesz kerítéskiállítás, és folytatódik a jazzkoncertsorozat is.

Ê k. gy.
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Hogy is intézik ezt az égben – kik élnek sokáig: a 
jó vagy a rossz emberek, hol van a büntetés, földön 
vagy a földben, avagy próbáljuk-e megérteni azt, 
amit nem lehet?

Mostanában (mikor is?, tegnap, tíz éve, száz éve?) egyre gyakrabban beszélgetek a temetőben vagy odafelé 
menet, vagy onnan jövet – nem mintha „igazi” temetőjáró vénasszony volnék, egyszerűen csak… mind-
egy, ezt szerintem nem is kell részletezni. a temetőben pedig az ember, ugye, leginkább az életről beszél. 
arról, ami elmúlt. Vagy elmúlik. Kész, passz, agyő! a temetőben máshogy lépked egy fiatal, egy középkorú 

és egy öreg. egy igazán öreg. Utóbbi nem azért ráérősebb, mert már nehezen mozog, hanem mert más az időhöz való 
viszonya. Én legalábbis így gondolom, erre jöttem rá, ezt tapasztalom magamon. a temető bizonyos koron túl (kor felett) 
már nem letudni való sietős kötelezettség, hanem egyfajta… szemleút, birtokbavétel. Mondjam azt, hogy barátkozás? 
Nem egyszerűen valakihez megy az ember, hanem… átmegy hozzá. Nem is olyan könnyű ezt kifejezni. Kár, hogy csak a 
költők ismerik az egyszerű és pontos szavakat.
Minap egy öreg barátommal akadtam össze, csodálkoztam is, hogy ott látom, a „mi” temetőnkben. Mondta is, hogy kihez 
jött, de nem ez a fontos. Mielőtt visszatértünk volna, úgymond, az életbe, üldögéltünk egy hűvös, nagy lombú fa alatt (va-
jon kinek ültetik a temetők fáit, kinek kell hűvöset adniuk, eső elől védelmet?), s a „régi időkről” beszélgettünk. Nem, nem 
pontosan. Kisvártatva nagyon is jelen időre terelődött a szó.
elmesélte, hogy ahol lakik, nemrégiben fedezte fel egy régi ismerősét, akiről annak idején tudta, hogy (khm) kanyargós 
utat tett meg, amíg elérte a kultúra ama „nemes mezejét”, ahol neki is jutott egy szerény csapás. Úgymond politikai vonal-
ról ejtőernyőzött a múzsák világába, ahol persze akkoriban (is) nagyon is nagy szükség volt olyan emberekre, akik képe-
sek a helyes vonalon tartani a bóklászásra amúgy hajlamos ilyen-olyan művészembereket. De barátom azt csak már jóval 
később, a posztszocialista világban tudta meg róla, hogy az 1956 utáni megtorlások „első vonalában” teljesített szolgála-
tot. egy időben sokat emlegették, mint a „jogszolgáltatás” ama emberét, aki több tizennyolc év körüli fiatalt ítélt súlyos 
börtönbüntetésre, sőt egyet közülük halálra is – aki akkor még nem érte el a „korhatárt”, sebaj, megvárták, amíg ez a kis 
akadály el nem hárul az ítélet végrehajthatósága elől…
Tudod, emmuska (mondta nekem kedves jó ismerősöm), az utóbbi időben szinte naponta találkozom az illetővel, öreg-
ember, kilencven körül jár, talán már el is múlt, panaszkodik, hogy mindenkije meghalt, egyedül van, de ő még él, kicsit 
szarkasztikusan mondogatja: ezt mérte rá a sors. annyit gondolok arra, vajon hogy van ez. Mármint hogy mit is jelenthet 
a hosszú élet. áldás vagy Isten büntetése? Na jó, persze, tudom. Kinek-kinek érdeme szerint. De kinek járna? a jó ember-
nek? Mert jó és becsületes volt, tehát jutalmat érdemel? Vagy a rossznak? akinek éppen a megélt éveiben van a büntetése? 
És nehogy azt hidd, hogy ez a mi egykori bírónk (már bocsánat ezért a megfogalmazásért!) valamit is megbánt a hajdani 
tetteiből! Nem! egyszer egyenesen azt akarta nekem „elmagyarázni”, hogy nem is tehetett volna mást, hiszen ez volt „a” 
törvény. egy bíró (csak mellékesen tudtam meg, hogy még csak bírói vizsgája sem volt!) nem tehet mást: ő alkalmazza a 
törvényt! Ilyen egyszerű ez.
– Néha annyira felzaklat, hogy órákba telik, mire lenyugszom egy-egy ilyen összefutás után. Találkozáskor, búcsúzáskor 
mindig kezet nyújt nekem. És én elfogadom! De hát… igen, szerinted az én dolgom volna az… igazságtétel, emma drá-
gám?
Gyorsan kezet tudsz mosni a kézfogások után? – kérdeztem tőle kis hallgatást követően. Csodálkozva nézett rám. „Nem, 
többnyire nem.” Látod… ez a baj. 
Érdekes, hogy nem kérdezett vissza.

A magyar alkotások közül Nyáry krisztián (balra) Festői szerelmek című műve a legnépszerűbb a felnőtt irodalomban 
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9Csaknem 500 gyerek táborozik naponta a Bókay-kertben Kultúra

� Több száz gyerek 
vett részt már az 
első két turnusban 

az önkormányzat júni-
us 26-án megkezdődött 
napközis táborában, 
amelynek évtizedek óta 
a bókay-kert ad otthont. 
a bázisnak számító park-
ban is számos érdekes 
program és játéklehetőség 
foglalja le a gyerekeket, de 
a szervezők minden évben 
törekednek arra, hogy a 
táborozók ne egy helyben 
töltsék el a napot.

Puskás AttilA     

Kuba Gábor táborvezető fontosnak 
tartja, hogy a gyerekek olyan élménye-
ket is szerezzenek a szünidőben, ami-
lyenekről a tanév folyamán különböző 
okokból kénytelenek lemondani, vagy 
csak ritkán részesülnek bennük.

– szeretem, ha kimozdulnak a tábor-
ból, és ilyenkor érdekes helyekre tudjuk 
őket elvinni. Ilyen egy múzeumláto-
gatás, az állatkerti séta, egy távolabbi 
játszótér vagy kirándulóhely felfedezé-
se. Minden szerdán rendelkezésünkre 
áll a Hófehérke sétahajó, ami mindig 
nagy élmény a gyerekeknek, akik közül 
sokan csak ebben a táborban élnek át 
hasonlót. az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően továbbra is ez a ré-
gió legkedvezőbb díjú napközis tábora.

Lassan húszéves hagyomány, hogy 
a táborozás harmadik hetében elviszik 
a gyerekeket a Fővárosi Nagycirkuszba. 

a táborozók zsibongása kora reggel 

megtölti a Bókay-kertet, az öreg fák 
alatt futkározó, labdázó, nevetgélő gye-
rekekkel találkozhatunk. Délelőtt va-
lamivel csendesebb a kert, a kiránduló 
csoportok csak délután érnek vissza. 

a gyerekek a témákat jól ismerő 
szakemberek vezetésével alkotnak a 
kézműves rajban, vagy tanulják és gya-
korolják a teniszt, ismerkednek a lab-
darúgás vagy éppen a harcművészetek 
alapjaival. a lányok körében különösen 

kedvelt a mazsorett- és a zumbacsoport, 
de a fölösleges energiákat az akrobati-
kus rock and rollal is le lehet vezetni. 

– Újdonság, hogy a legó kedvelői a 
nyolcadik hétig csatlakozhatnak a Koc-
katáborhoz a Bókay-kertben – mondta 
Kuba Gábor. – a szakraj díja a többi-
éhez hasonlóan 3500 forint egy hétre, 
és ezért napi kétórás kreatív játékra van 
lehetőség. az idén második alkalom-
mal induló Police-raj július 17-től négy 

héten át várja az érdeklődő gyerekeket. 
a foglalkozások keretében a XVIII. ke-
rületi rendőrkapitányság munkatársai-
nak közreműködésével számos hasznos 
dolgot tanulhatnak meg többek között 
a biztonságos közlekedésről, arról, mi-
ként kerülhetnek el egy balesetet, az 
önvédelemről, illetve arról, mit kell 
tenniük, hogy ne váljanak bűncselek-
mény áldozatává. 

a rajfoglalkozásokon kívül bohóc-

műsor, bábszínház és bűvészelőadás is 
szórakoztatja a táborozókat. 

– a kedd és a csütörtök a buszki-
rándulások napja. a második héten 
zebegényben és a nógrádi várnál is jár-
tak a csoportjaink. a napi létszámunk 
folyamatosan eléri a 480-at, aminek én 
nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy 
ezek a gyerekek nem csavarognak, ha-
nem hasznosan töltik a szünidőt – fo-
galmazott a táborvezető.

Még vAn hEly 
A tUrnUsoKBAn
Az önkormányzati napközis 
tábor egyhetes turnusaira 
keddenként 8 és 18 óra 
között lehet jelentkezni 
a Bókay-kert főépületénél. 
Az utolsó turnus augusztus 
21-től 25-ig tart. A tábor 
hétköznapokon 8-tól 
16.30-ig tart nyitva. 
A beiratkozáshoz a 
gyerek lakcímkártyája 
szükséges, valamint 
ételallergia esetén orvosi 
igazolás. A táborozás 
alapdíja napi 550 forint, 
ami magában foglalja az 
alapprogramokat, valamint 
a tízórait, az ebédet és 
az uzsonnát. A szakraji 
foglalkozásokért heti 
3500 forintot kell fizetni 
pluszban.
– Az ügyelet már reggel 
6-tól működik, lehet hozni 
a gyerekeket, a délutáni 
táborzárás után pedig 17 
óráig tudunk gondoskodni a 
felügyeletről – tájékoztatott 
Kuba gábor.

kirándulások, strand és játék
Élmények sokasága a napközis táborban

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az önkormányzati napközis tábor turnusaira keddenként lehet jelentkezni
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egy teljes élet 
margójára
Pedagógusok vagyunk, legfontosabb 
munkaeszközünk a szó, a beszéd. Most 
mégis nehezen jönnek a szavak. Most 
szavak helyett TANÍTÁSOK jutnak 
eszünkbe, amelyeket Julikától kaptunk. 
A tanítás arról, hogyan léphet valaki 
a szülei nyomdokába, hogy azok hiva-
tását a lehető legnagyobb igényességgel 
és szakmai alázattal folytassa. Hogyan 
lehet minden kapott feladatot ellenve-
tés nélkül teljesíteni? Hogyan lehet ér-
zékeny, odaadó anyaként felnevelni két 
gyermeket? Hogyan kell harmonikus 
családi békében élni? Hogyan kell vala-
miért megdicsérni gyereket, szülőt, kol-
légát?

Thomann Julianna – tanítványai-
nak Frau Thomann – Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kiváló pedagógusa volt, 
2015-ben megkapta A kerület tanára 
kitüntető címet. 

1989 óta dolgozott nálunk, a Bókay 
Árpád Általános Iskolában németta-
nárként. A tagozatos iskolává alakuló 
intézmény lehetőséget adott a német 
nyelv magasabb színvonalú, eredménye-
sebb oktatására. Julika volt az, aki ezt 
a programot teljes mértékben vállalta, 
lefektette iskolánkban a némettanítás 
alapjait, és a közben német szakot el-
végző kollégáknak segítséget, útmuta-
tást adott. 

Töretlen lelkesedéssel igyekezett 
anyanyelvi némettudását megújuló 
módszerek alkalmazásával átadni. A 
Goethe Intézet mentoraként vezette a 
pedagóguspályára készülő hallgatók 
gyakorlatait. A kompetenciaalapú okta-
tás bevezetésekor óráiról filmfelvételeket 
készített a Sulinova Közoktatás-fejlesz-
tési és Pedagógus-továbbképzési Kht. 
Ezek az órák remek alkalmat kínáltak a 
német nyelv oktatásának népszerűsíté-
sére. Húsz éve szervezett némettáboro-
kat tanítványainak német nyelvterüle-
teken. A Comenius-program keretében 
mindig az volt számára fontos, hogy a 
kollégák szakmai tapasztalatszerzésén 
túl a gyerekek is elutazhassanak távoli 
országokba, ahol kipróbálhatják idegen 
nyelvi tudásukat, megismerkedhetnek 
külföldi diákokkal.

Élményszámba ment minden tanórá-
ja, mert a nyelv megszerettetése volt a 
célja. Ennek érdekében játszottak, fil-
met készítettek, plakátot ragasztottak, 
versenyre készültek, napi szinten alkal-
mazták a számítástechnikát. Meg is lett 
az eredmény: sikeres versenyek, nyelv-
vizsgák.

Tevékenysége az utóbbi években még 
inkább kiszélesedett. Munkásságának 
köszönhetően iskolánk egyike lett az or-
szágosan működő 299 mentoráló intéz-
ménynek. A kerület tanárainak tovább-
képzés-sorozatot tartott, ahol az általa 
kidolgozott és sikeresen bevezetett „a 
Google-nemzedék új szemléletű tanítá-
sa” módszertanát adta át.

Thomann Julianna 57 évet élt. Vagy 
talán 114 évet, mert ennyi munka, eny-
nyi aktivitás és életöröm két életre is 
elég. Fizikális hiánya fájó, de a szellemi-
sége velünk van, és itt is marad a Bókay 
iskola ódon falai között.

Az iskolaközösség nevében:
Ê baldaváriné Juhász éva

Köszönet
vége a tanévnek, elcsendesedtek 
az iskolák, az óvodák, köszönetet 
mondanak a pedagógusoknak.

Én is szeretnék köszönetet mondani 
kartársaim nevében is a június 13-án az 
arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomák 
átadása alkalmából a nyugdíjas pedagó-
gusok számára tartott emelkedett hangu-
latú ünnepségért. a pedagógusdiplomá-
ért megdolgoztak 50-60-70 évvel ezelőtt, 
most már élvezhetik munkájuk gyümöl-
csét. Közöttük én is megtisztelő, jó érzés-
sel vettem át polgármester úrtól a gyé-
mántdiplomát. Külön köszönet illeti meg 
az ünnepség megszervezéséért, lebonyo-
lításáért fáradozó önkormányzati tisztvi-
selőket. Kívánom, hogy ha elérik az adott 
kort, a pályán dolgozó pedagógustársaim 
is átvehessék a díszes diplomákat.
Isten tartsa meg az önkormányzat jó szo-
kását az oktatásra fordított figyelmet ille-
tően!

Ê rusznyák róbertné 
gyémántdiplomás tanító

Vasvári Pál 
emlékére 
A Pestszentimrei sportkastély mellett jú-
lius 3-án tartották a vasvári Pál toborzó 
Fesztivált a nagyszabású ünnepségsoro-
zat nyitó rendezvényeként. A 48-as hős 
emléke előtt tisztelgő rendezvénysorozat 
második állomása a hagyományoknak 
megfelelően Körösfő volt.

Több mint öt éve annak, hogy a XVIII. kerüle-
ti Vasvári Pál Polgári egyesület, a Vasvári Pál 
Társaság  (Tiszavasvári), a Vasváriak Vasváriért 
Közéleti egyesület (Nyírvasvári) és a Körösfői 
rákóczi Kultúregylet (erdély, Kalotaszeg) veze-
tői  rendezvényeik időpontjának átfedésének el-
kerülésére megállapodtak az általuk szervezett 
Vasvári-napok sorrendjében.

a második helyszín Körösfő és a gyászos 
emlékű csatatér a Vasvári-havason (Fintinele) 
július 8-i időponttal, majd Tiszavasvári követ-
kezik, ahol július 12-én emlékeznek városuk 
nagy szülöttjére. július 15–16-án nagyszabású, 
kétnapos programmal hajt fejet Nyírvasvári a 
szabadságharcos emléke előtt, hiszen a telepü-
lésükről változtatta nevét Fejérről Vasvárira a 
48-as hős, akinek édesanyja, Méhay erzsébet a 
település temetőjében nyugszik.

Körösfőn az alábbi programokkal emlékez-
tünk idén Vasvári Pálra.

először előadás hangzott el Vasvári Pál élete 
és halálának körülményei címmel a Gyarmathy 
zsigáné Malomházban. az előadás után Vasvá-
ri Pál, illetve a rákóczi szabadcsapat nyomába 
eredtünk, hogy felkeressük a csatateret a bélesi 
vízerőmű gyűjtőtavánál. Miután megtekintet-
tük a magyargyerőmonostori református temp-
lomot, és megkoszorúztuk Vasvári barátjának, 
Hory Farkas lelkipásztornak a sírját, koszorú-
zással egybekötött megemlékezést tartottunk a 
csata helyszínén.

az öt órakor a körösfői református templom-
ban tartott ünnepi istentisztelet után fogadtuk 
az erdélyi Kárpát egyesület Kolozsvár 1891 és 
a Városgazda Utánpótlás akadémia által szer-
vezett nemzetközi biciklis teljesítmény- és em-
léktorna résztvevőit a templomdomb alatt álló 
Vasvári-kopjafánál.

a nap a díjkiosztással és a kopjafánál tartott 
koszorúzási ünnepséggel zárult.

Ê Péntek lászló 

– Miközben mindenki örül, én egy kicsit szomo-
rú vagyok, hiszen ahol állunk, már nem a XVIII. 
kerület közigazgatási területe. Vecsés lett gazda-
gabb egy múzeummal.  

Tréfából mondta ezt Ughy Attila június 24-én, 
amikor a Múzeumok Éjszakája programsorozat 
keretében hivatalosan is felavatták a június elején 
megnyitott új aeroparkot.

a kiállítás korábban kicsit arrébb várta a lá-
togatókat, ám a terület egyre szűkösebbnek bi-
zonyult a bővülő anyag számára, ráadásul sokan 
panaszolták, hogy elég nehéz megtalálni a parkot. 
ez most már nincs így, a terminálhoz vezető útról 
még tájékoztatótábla nélkül is könnyen oda lehet-
ne találni. Ughy attila megjegyzésének hátterében 
az állt, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata régóta támogatja a parkot, olyany-
nyira, hogy a magyar polgári repülés anyagainak 
gyűjtését és feldolgozását küldetésének tekintő, 
ugyancsak önkormányzati támogatással működő 
Tomory Lajos Múzeum munkatársai szakmailag 
is együttműködnek az aeroparkot üzemeltető 
Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft-vel. Továbbra is látható például az 
a Malév történetét bemutató kiállítás, amelyet öt-
letesen a parkban álló IL–18-as repülőgép belsejé-
ben hozott létre a két szervezet. 

– az, hogy a kiállítás néhány száz méterrel ar-
rébb költözött, természetesen semmit nem változ-
tat a kapcsolatunkon – tette hozzá Ughy attila. – 
a XVIII. kerületnél egyetlen városrész, település 
sem kötődik jobban a magyar polgári repüléshez, 
itt nagyon sok családnak van emléke a malévos 
időkből. És még valami: ma már a repülés min-
dennapos, olcsó és könnyen elérhető dolog. azok-
nak, akik hajdan repülőre ültek, egy picit a luxus 
érzését adta. szeretnénk, ha a mai fiatalokra át 
tudnánk örökíteni ezt az érzést, ami a repülés 
iránti rajongásunkat táplálja.

a parkban ízléses fedett terasz is létesült büfé-
vel, így a látogatóknak egy kis hűsölésre, feltöltő-
désre is lehetőségük van a nézelődés közben.

a kiállított gépek nagy része egyébként a köz-
lekedési múzeum tulajdonában van, amelynek 
igazgatója, Vitézy Dávid az ünnepségen elmondta, 
hogy folyamatosan bővülnek majd a látnivalók.

Ê -kerékgyártó-

az önkormányzat által finanszírozott Nyug-
díjas akadémia a legaktívabb kerületi csopor-
tok közé tartozik. Tíz szemeszteren van túl, 
előadások és tanfolyamok tucatjait szervezi, a 
tagok pedig a félévek közötti szünidőt is szí-
vesen töltik együtt. szent Iván napján – amely 
Magyarországon most már hagyományosan a 
Múzeumok Éjszakája – két autóbusszal láto-
gattak el a kerületi hatvanon felüliek Érdre, a 
Magyar Földrajzi Múzeumba. Választhattak 
volna más célpontot is a kirándulásukhoz, ám 
a földrajzi múzeum egészen különleges prog-
ramokat kínál, ráadásul munkatársai között 
tudhatja dr. Kubassek Jánost, aki amellett, hogy 
maga is kiváló kutató, pestszentlőrinci kötődé-
sű: itt nőtt fel, itt végezte az iskoláit egészen az 
érettségiig, az önkormányzat „Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kerületért” díjjal ismerte el a 
munkásságát, ráadásul többször tartott már itt 
is érdekes előadást. 

a múzeumban június 24-én azokról a ma-
gyar földrajztudósokról beszélt, akik részt vet-
tek az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiben, ezért a megtorlás elől külföldre 
kellett menekülniük. az előadásból kitűnt: tu-
dósainknak ugyanaz volt a szerencséjük, ami 
a tragédiájuk is. egy ilyen tudományág képvi-
selőjének lételeme a terepmunka, a kutatás, az 
utazás, a rákosi-rendszerben azonban erre nem 
volt lehetőség, s az 56-tal leszámoló Kádár-
rendszerben sem lett volna. Így azonban, akik 
az emigrációban képesek voltak a szakmai tudá-
sukra felhívni a befogadó ország figyelmét, akik 
keményen dolgoztak, pluszfeladatokat vállaltak, 
és gyorsan tanultak nyelvet, rendkívüli eredmé-
nyeket értek el Kanadától a Távol-Keletig.

a múzeumlátogatáson és az előadáson részt 
vett a Nyugdíjas akadémia programjainak egyik 
fő támogatója, Ughy Attila polgármester is.

Ê k. gy.

Költözött, nagyobb és szebb lett
A liszt Ferenc repülőtér 2-es termináljához vezető útra rákanyarodva balra azonnal 
szembetűnik az Aeropark. A kiállítás új helye otthonosabb és esztétikusabb is a koráb-
binál.

a magyar elme a nagyvilágban
három-négy magyar nobel-díjast bármikor felsorol bárki, aki érdeklődik a szellemtör-
ténetünk iránt. valójában sokkal több hazai gyökerű kiválóság van, aki hozzájárult az 
egyetemes tudomány fejlődéséhez. Erről is szó volt a Múzeumok éjszakáján a Magyar 
Földrajzi Múzeumban.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A valós mellett fontos a lelki építkezés is egyház

�a lelki gyarapodáson 
túl kézzel fogható 
módon is épül a 

pestszentimrei evangé-
likus gyülekezet. a fejlő-
désről és a felekezet előtt 
álló aktuális feladatokról 
kérdeztük győri gábor 
esperest.

 
– A kerületi evangélikusok évek óta fo-
lyamatosan gyarapodnak, építkeznek. S 
mivel ez csak szilárd alapokon képzel-
hető el, felvetődik a kérdés: mi áll ennek 
hátterében?

– jézus egyházában csak ő maga, 
Krisztus lehet a fundamentum. Min-
den, ami az egyházban történik, Krisz-
tusban teljesedik ki. az apostolok kései 
utódaiként tudatosan építkezünk erre 
az alapra. Ha már az apostolokat em-
lítettem, hadd hozzak ide egy példát. 
Péter apostol írja: „járuljatok Krisztus-
hoz, mint élő kőhöz, amelyet az embe-
rek ugyan megvetettek, amely azonban 
Isten előtt kiválasztott és drága.”

nem ma keZdődöTT…
– Mikor kezdtek építkezni a lőrinci 

evangélikusok, s kik voltak az építők?
– az egyházépítés nem a mi időnk-

ben kezdődött. a 2000 éves múltra visz-
szatekintő keresztyénség, az 500 évvel 
ezelőtt útjára induló lutheri reformáció 
folyamatába kapcsolódott be 85 évvel 
ezelőtt, amikor sokoray Károly lelkész 
idején felépült a pestszentlőrinci hívek 
első temploma. Havasi Kálmán idején, 
1996-ban épült fel a gyülekezeti ház. Mi, 
mai evangélikusok, ehhez szeretnénk 
hozzátenni a magunk részét. Templo-
munk 75 éves jubileumán felvettük az 
Élő Kövek Temploma nevet. ez termé-
szetesen nem befejezett állapotot jelent, 
hanem lépést a célkitűzéseink felé.

együTT 
aZ éreTTSégIIg

– Mit jelent az egyházépítés? Mi épül, 
mi az, amiben gyarapodnak?

– a gyülekezet lelki élete a 2000. 
évtől felfelé ívelő tendenciát  mutat. a 
szokásos egyházi alkalmainkon túl fel-
lendült a gyermek- és ifjúsági csoportok 
tevékenysége is. a keresztség és a kon-
firmáció útján egyre többen csatlakoz-
tak felnőttként a gyülekezethez. ezért öt 
évvel ezelőtt újabb helyiségekkel bőví-

tettük a gyülekezeti házat. s ha fejlődés, 
meg kell említeni a 2011-ben létrehívott 
sztehlo oktatási intézményrendszert, 
ahol az általános iskolától az érettségi-
ig követhetjük gyermekeink fejlődését. 
a Hunyadi gimnázium és a Pitagorasz 
általános Iskola egyházi átvétele is fo-
lyamatos építkezést hozott magával.

kell aZ ImádSág IS
– A Fecskefészek óvoda megépítése 

nem volt kis feladat, de annál nagyobb 
öröm lehetett.

– ez 2012-ben épült, miközben 
megvalósult a gimnázium részleges 
felújítása is. Most az általános isko-
la van soron, ahol egy új épületszárny 

megépítését tervezzük. Tantermekkel, 
tornacsarnokkal. Meggyőződésünk, 
hogy a tervezésbe nemcsak a mérnöki 
munka és az anyagi fedezet előterem-
tése tartozik bele, hanem az imádság 
is, mert valljuk a 127. zsoltár intését, 
miszerint ha az Úr építi a házat, nem 
hiába fáradoznak az építők.

éPül a luTHer-
káPolna 

– Gondolom, e „hasznos fárado-
zások” sorába tartozik a Luther-ká-
polna felépítése is. Mikorra készül el a 
pestszentimrei evangélikusok saját ott-
hona?

– jelenleg ez a legnagyobb építkezés 
a gyülekezetben. szeretnénk, ha föl-
épülne még az idén, a reformáció jubi-
leumi évében. Pestszentimrén, a Nemes 
utca és az István utca sarkán folyik a 
munka, s a Krizsán andrás Ybl-díjas 
építész tervezte épületegyüttes átadásá-
nak tervezett dátuma november 30. a 
kormány által biztosított forrásból, va-
lamint közegyházi támogatásból épülő 
templom mellett az önkormányzat tá-
mogatásával a lelkészlakás felújítása is 
megtörténik.

– Mindez a pestszentimrei felekeze-
tek életét is fellendítheti…

– szeretnénk, ha így lenne, mert 
ezek a látható, látványos jelei az egy-
házépítésnek, de a háttérben folynia 
kell és folyik a lelki építkezés is. a 
pestszentimrei evangélikus gyülekezet 
a helyi református, katolikus és baptis-
ta közösséggel szoros lelki kapcsolat-
ban formálódik.

 
JÖtt Egy EMBEr…
„Elindult a köveket 
megkeresni.
és azt mondta nekünk:  
ti templom lesztek.”
(Reményik Sándor: 
Kövek zsoltára)

épül Az új templom
Fejlődik, gyarapodik az evangélikus felekezet a kerületben
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a sztehlo Gábor evangélikus Gimnázium 
diákjai igazi színházi élményt nyújtottak a 
rózsa Művelődési Házban a Filmszakadás 

című egyfelvonásos musicallel. a Mándy 
Iván Diákszerelem című novellája nyomán 
készült musical egy moziban játszódik, 

ahova a nézők egy romantikus filmre ül-
nek be. 

– Nézetek és vélemények, sorsok és dön-
tések ütköznek ebben az egyre drámaibbá 
fokozódó egyfelvonásosban. a darab szín-
revitele összefogás, műfajok és szakirá-
nyok, sőt generációk közötti összefogás 
eredménye volt. a két ötletgazda orosz 
Mihály zeneszerző és Balogh eszter szö-
vegíró, a sztehlo gimnázium ének-zene ta-
nára volt – mondta Vicziánné Salla Ildikó 
intézményvezető. – az ő munkájukat Hor-
váth László, Pintér szilvia, Losonczi Berna-
dett segítette. 

a „főhősök” természetesen azok voltak, 
akik bemutatták, eljátszották ezt az egyfel-
vonásost. a telt házas előadás utáni vastaps 
jelezte: a szeptemberben kezdődő tanév vé-
gén is színpadra léphetnek a diákok…

Néhány nappal a tanév vége előtt, június 
5–9. között az általános iskola hetedikesei az 
emberi erőforrások Minisztériuma pályáza-
tának nyerteseként ötnapos erdélyi kirándu-
láson vettek részt. a közel 1200 kilométeres 
körutazás 1 millió 253 ezer forintnyi támo-
gatással valósult meg. a diákok irodalmi, 
történelmi és természettudományos tapasz-
talatokkal gazdagodtak az út során. 

Mint Strauszné Garamvölgyi Gréta osz-
tályfőnök elmondta, megcsodálhatták a 
Partium és erdély természeti szépségeit, 
emlékezhettek történelmi múltunk legendás 
alakjaira, nagy eseményeire, mintát kaphat-
tak hazaszeretetből, magyarságból.

– Különleges élmény volt, hogy bete-
kintést nyerhettek egy határon túli iskola 
magyar diákjainak mindennapjaiba, megis-
merhették a segíteni tudás örömét. a nehéz 
sorsú gyermekek otthonaiban tett látoga-
tások alkalmával átélhették az erdélyi ma-
gyarok vendégszeretetét. Nagy élmény volt 
ez mindnyájunknak, de hogy életre szóló is 
maradjon, a látottakat egy közös iskolai na-
pon osztottuk meg a többi diákkal.

álljon itt néhány a meglátogatott város-
ok közül: Nagyvárad, Kolozsvár, Gyulafe-
hérvár, segesvár, Vajdahunyad, Déva.

– az összes úgyis csak a szívünkben fér 
el – tette hozzá az osztályfőnök.

DIáKszereLeM 
És erDÉLY
Színészkedtek a Sztehlo iskola diákjai

győri gábor esperes büszkén mesélt a gyülekezet fejlődéséről

Ismét segít-hetünk 
a havannán?
szokatlan kezdeményezésbe fogtak tavaly nyáron 
a Pestszentlőrinci Agapé gyülekezet önkéntesei: 
egy héten keresztül felajánlották kétkezi segítsé-
güket a havanna-lakótelepen élőknek a ház körüli 
munkákban. 

a kezdeti meglepődés és visszafogottság után egyre többen él-
tek a lehetőséggel, aminek nyomán a legkülönbözőbb dolgokban 
kaptak segítséget az ablakok lemosásától kezdve a bevásárláson 
át a számítógépes problémák megoldásáig.

a gyülekezet a segít-hetünk? programjával az idén is azt a 
küldetését igyekszik teljesíteni, amiről a Biblia így szól: ne csak 
szóval szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal is. Diá-
kok és felnőttek a nyári szabadságukból egy hetet arra szánnak, 
hogy megkönnyítsék azoknak az életét, akiknek sokat jelent egy 
könnyebben mozgó fiatal vagy egy teherbíró férfi segítsége. az 
agapé gyülekezet az ország több településén rendezett már ha-
sonló szolgálótábort, nagy érdeklődéstől kísérve.

Papp József gyülekezeti titkártól megtudtuk, hogy az önkén-
tes fiatalok és felnőttek, férfiak és nők augusztus 21–26. között 
újra felajánlják a segítségüket a Havanna-lakótelepen élőknek. 

a programról szórólapon és plakátokon is tájékoztatják a la-
kosokat. Érdeklődni, valamint az igényeket bejelenteni augusztus 
1-jétől lehet a gyülekezet irodájában (Kondor Béla sétány 18.), a 
294-7217-es telefonszámon vagy a www.agapé.hu honlapon.

Ki-ki a maga módján ünnepelte meg június elején az akkor még csak 
közelgő tanévzárást. volt, aki a világot jelentő deszkákon, s volt, aki 
erdélyi kirándulással. Az alábbiakban a sztehlósok e két kiemelkedő 
programjáról olvashatnak.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési 
területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása 
és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kis-
könyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras 
gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de 
nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, 
külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. 
Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavég-
zés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető pozícióba keresünk 
munkatársakat. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése, - a rakomány 
károsodásmentes szállítása, - részvétel a rakodási folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, - a 
rábízott gépjármű műszaki állapotának ellenőrzése, megőrzése, - az előírt adminisztrációs feladatok 
elvégzése. Elvárások: C és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára 
és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban 
szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n rEndEZvény-ElŐKésZítŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok 
kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - rendezvény 
ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása 
(bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. 
Előny: villanyszerelő végzettség.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárá-
sok: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség 
előnyt jelent.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és 
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gép-
csoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n AlKAlMAZás üZEMEltEtŐ MUnKAtárs: Társaságunk alkalmazás üzemel-
tető munkatárs pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemeltetése, 
támogatása vállalati környezetben, - hibabehatárolások, általános felhasználói support, - frissítések, 
verzióváltások végrehajtása, - események monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibael-
hárítás végrehajtása, - projektek bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek 
üzemeltetés oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok ellátása. Elvárások: informatikus 
végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, 
de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.

n hElPdEsK MUnKAtárs: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt informatikai támogatása, - kliens 
oldali eszközök (telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, stb.) beüzemelése, hibael-
hárítása, cseréjének elvégzése, - vezetékes és vezeték nélküli hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási 
feladatinak ellátása, - alapszoftverekkel (Levelezés, Office, Intranet) kapcsolatos felhasználói 
segítségnyújtás, - üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér rendszer, iktatási 
rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás, - részvétel az éves informatikai eszközöket 
érintő leltározási feladatok ellátásában, - informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások 
vezetése, átadás-átvételek dokumentálása, - saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi 
IT Help-Desk rendszerében. Elvárások: informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, 
precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 
1-2 éves tapasztalat.

n JEgyPénZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör 
leírása: Szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, 
valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai pénztárak működtetése, 
a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések kezelése 
(belépőjegyek, bérlet, stb.); - beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése; - szigorú szám-
adású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának 
biztosítása; - napi elszámolás elkészítése, a számlák és a bevétel elzárása; - időszakos jelentések 
készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; műszakos 
beosztás vállalása; precíz, megbízható munkavégzés; felelősségteljes, önálló munkavégzés; erkölcsi 
bizonyítvány; PC programok felhasználó szintű ismerete. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehető-
ség, versenyképes fizetés.

n UsZodAMEstEr: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tar-
tózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence és környeze-
te tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti működtetése, 
illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési 
és adminisztratív feladatok ellátása.  Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n PArKFEnntArtÓ (FŰKAsZás): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a 
zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való 
részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, 
a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, 
kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a 
faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre javas-
lattétel, gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterületekről való eltávo-
lítása; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, 
azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen 
keletkező kár, vagy rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző talaj-fer-
tőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési 
készség; - kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem, - alkohol és tudatmódosító szerek 
hatásától való mentesség, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n ErdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a kerületi Önkormány-
zat tulajdonában álló erdők területén végzendő kertészeti, tisztántartási feladatainak ellátására. 
Feladatok: - a kerületi Önkormányzat kezelésében álló erdők területén kertészeti munkák ellátása 
(fűnyírás, növények telepítése, ápolása, állapotuk felmérése, stb.), - a faállomány állapotának 
folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges balesetmentesítés javaslattétel, gallyazások elvég-
zése, - az erdők területének tisztántartása, a szemét- és egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, 
az elszállításuk elősegítése, - folyamatos kapcsolattartás a munkáltatóval, az Önkormányzattal, 
és erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú, kertészeti végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, 
kezdeményezőkészség, B kategóriás vezetői engedély. A munkavégzés helye: XVIII. kerület.

n MŰvEZEtŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, felújítási és 
karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető 
iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamat-
ok megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák 
végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát végző 
csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, a felme-
rülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását igényli, 
úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - folyamatos 
kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebonyolításában; - az 
irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó adminiszt-
rációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, vagy magasabb 
szak-irányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; 
kiváló szervező és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs kész-
ség; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői 
engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

n PályAKArBAntArtÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a 
társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására. Fel-
adatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; 
- hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel, eszközökkel, a probléma el-hárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási 
munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és 
berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat 
övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a 
sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra 
való felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és 
visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-
mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség, hatályos 
fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró). Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. 
kerület.

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az 

alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. 
kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KülsŐ hŐsZigEtElés (dryvit) MOST 20% 

KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n teljes körű könyvelés új vagy könyvelőváltó Kft, Bt, Egyéni Vállalkozók számára! AKCIÓ ! 
Az első hónap könyvelési díját elengedjük ! 06209219009

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n Megoldás délpesti gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   285-34-88,   06-30-9-50
-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATOR-
NA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

n Kaiser viktor gázkészülék javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és 
tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől 
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n gáZKésZüléK KArBAntArtás-tisZtitás, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

n AsZtAlos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

Adás–vétEl–régiségEK

n biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik 
és MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, 
sZobrokAt, EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, 
PéNZérMékEt, kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, 
vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs loMtAlANitássAl! MAgAs 
ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-423-3435

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, 
kEráMiát, sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit 
HANglEMEZt, FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ 
tárgyAkAt, biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, 
JElvéNyt, Háborus-kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-
973-4949, 466-83-21

ingAtlAn/ElAdÓ–KiAdÓ
n Kiadó raktár/műhely 47 nm és 60 nm 850Ft/hó/nm. Kiadó üzletek Lőrinci Piacon már 

35,5 eFt-tól. Eladná lakását? Hívjon! Kiss Attila 20/241-0000 DrNest.hu

állás/MUnKA/vállAlKoZás
n Fröccsöntő hölgyet keresünk, 18. kerületi, műanyagipari céghez. Feladatok: 

fröccsöntés, gépleszedés, sorjázás, csomagolás. Tapasztalat előny, de nem feltétel, a munka 
betanulható. Munkaidő hétfőtől-péntekig, 6-14-ig. Napi 8 óra, órabér alapú fizetés + cafeteria. 
Jelentkezni: info@lorincimuanyag.hu, tel.: +36-1/291-2706 

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk tészta posztra cukrász vagy 
pék kollegát. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923 
vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk takarítót napközbeni, illetve 
műszak végi takarításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-
983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk áruszállító kollégát, 
sütemények szállítására. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-
983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk árupakoló kollégát, sütemé-
nyek összekészítése szállításra feladatkörre. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés 
telefonon: 0620-983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

n Xviii. kerületben működő konyhánkra keresünk munkatársakat konyhai 
kisegítő, szakács, dietetikus-adminisztrátor munkakörbe  hétfőtől 
péntekig tartó munkarendbe, teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az 
alábbi telefonszámon: +36 1 294 2462. (Megváltozott munkaképességű 
jelöltek jelentkezését is várjuk.)

KirándUlás
n tomory lajos Múzeum Baráti társaság 2017.08.12-én szombaton kirándulást  

szervez: Békéscsaba és  környékére. Jelentkezés telefonon: Harmati Istvánnénál 290-3607 
telefonszámon és Turányi Andrásné 290-9036-os telefonszámon. Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

n Együtt Pestszentimréért Egyesület Kirándulást szervez Kárpátaljára! 4 nap 3 
éjszaka 2017 augusztus 14-17. Részvételi díj: 39500Ft.  (az ár tartalmazza az utazási költséget, 
szállást, reggelit és vacsorát, belépőket, helyi idegenvezetőt) Az utazáshoz útlevél szükséges! 
Jelentkezés: Újvári Jutka, Biztosítási Iroda, 1188 Bp., Nemes utca 15. Tel.. 0620/3412902

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 
Tövishát utca 23. fszt. 147. - 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/147 

Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – üzlet – hrsz:152411 
Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/2 
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 

Üllői út 365. fszt. 1. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

 
 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
szám alatt 

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. augusztus 21. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. augusztus 25. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

 
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

Alacska út - 649 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 

Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 

Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/65 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6 

Havanna utca 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 

Krasznahorka utca 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733 
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 

Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. – 18 m² – garázs – hrsz: 150228/102/A/36 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Rákóczi utca 31. fszt. 3. - 54 m2 – üzlet - hrsz: 141194/A/3 
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu hirdetés

Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi 
díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek: www.upc.hu, tel.: 1221. 

Megrendelés és további információ:
tel.: 1221  |  www.upc.hu/fejlesztünk  

Válts UPC-re!

6399
Ft/hó

Rendkívüli csomagajánlatunk: MIX Príma L csomag

ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Digitális Kábeltv Gold csomag
  132 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
  Horizon Go - Vidd magaddal a tévéadást, tévézz bárhol okoseszközeiden!
  Műsorvisszanéző - 7 napig visszanézhető tévéműsorok.
  UPC Videotár - Egy videotéka teljes filmkínálatához hozzáférhetsz.
  UPC TV Apps - Varázsolj okostévét régi tévékészülékedből!

Nonstop S telefondíjcsomag
  Korlátlanul telefonálhatsz UPC vezetékes hálózaton belül
  Díjmentes számhordozás

Fiber Power 120 internet
   120/10 Mbit/s maximális le- és feltöltési sebességgel
  Connect Box gyors és stabil wifi kapcsolattal
  UPC Wi-Free - Díjmentes wifi hotspotok belföldön több százezer ponton.

1707_upc_newbuild_XVIII_KER_varsokep_sajto_280x205mm.indd   1 2017. 07. 05.   15:57

2017. szeptember 8-9.

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Zenevonat szuperkoncert
az LGT sztárjaival

V-TechTNT CSÍK zenekar
Kerozin Retro Show

Kozma Orsi 
 Quartet

Gájer Bálint

Csülökfesztivál
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14 Szent Lőrinc-napi Kézműves SörfesztiválProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
A nyári időszakban tanfolyamaink, 
foglalkozásaink egy része (Ringató, 
Baba-mama klub és játszóház, 
Etka-jóga, New Dance World táncis-
kola, callanetics, zumba, gerinctor-
na) szünetel.
A foglalkozásainkra és a tábora-
inkra jelentkezni, azokról további 
információt kérni az elérhetősége-
inken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hét-
végén a rendezvényekhez igazodva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség es-
küvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minőségű mes-
terséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Augusztus 19. 17 óra: Utcabál
Augusztus 25-től 27-ig: Egész 
napos ritmikus gimnasztika verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 19. 16.30: KézműveSzerda – 
Távol-Kelet
Július 26. 16.30: KézműveSzerda – 
Északi-sark
Augusztus 2. 16.30: 
KézműveSzerda – Sivatag
Augusztus 9. 16.30: 
KézműveSzerda – Várak
Augusztus 16. 16.30: 
KézműveSzerda – Erdők-mezők 
állatai
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Feketéné Krázi Tímea intarziaalko-
tásai láthatók a nyár végéig.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!
A könyvtár nyári menetrend szerint 
üzemel. Hétfőn, szerdán és csütör-
tökön 13-tól 19 óráig, kedden és 
pénteken 9-től 14 óráig tart nyitva. 
Szombaton és vasárnap zárva.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által Nemcsics 
Antal színtervező, festőművész 
munkásságáról rendezett időszaki 
kiállítás látható.
A könyvtár augusztus 4-ig zárva tart.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 13. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Július 15. 14 óra: Gyere, prímás! – 
a Fráter Lóránd Nótakör zenés-
táncos műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Július 16. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub

Július 19. 15 óra: Terefereklub
Július 21. 14 óra: Véradás a Ma-
gyar Vöröskereszt szervezésében
Július 23. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Július 28. 16 óra: Club-Net-Cet
Július 30. 15 óra: Nyugdíjas tánc-
klub – Anna-bál
Augusztus 05. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör összejö-
vetele
Augusztus 06. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Augusztus 12. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Augusztus 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában a Művészeti Tárló 
kiállítása tekinthető meg.
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, 
hogy a Kondor Béla Közösségi 
Ház nyáron az alábbiak szerint 
várja az érdeklődőket. Augusztus 
6-ig hétfőtől péntekig 8–18 óra 
között, hétvégén a rendezvények-
től függően. Augusztus 7. és 20. 
között zárva tart. Augusztus 21. és 
27. között hétfőtől péntekig 8–18 
óráig, hétvégén a rendezvényektől 
függően. Az intézményben működő 
szakkörök, klubok, tanfolyamok 
nyári foglalkozásairól a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csü-
törtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 
óra között tart nyitva. Kedden és 
szombaton zárva.

toMory lAJos MÚZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhábo-
rúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, 
a villamosmegállóval szem-
ben): Pestszentlőrinc, Üllői út. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
történeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a hon-
lap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem augusztus 31-ig 
zárva tart.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Július 13–22. 9 órától: A PIK-
varróklub intenzív nyári tábora
Július 13. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
Július 19. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Július 22. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Július 24–28. 10 órától: Kreatív 
kézműves tábor. Vezeti a Lila Cápa. 
Részvételi díj: 1800 Ft/nap vagy 
8000 Ft/hét.
Július 26. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Július 27. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zés szükséges elérhetőségeink 
valamelyikén.
Augusztus 5. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Augusztus 16. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Augusztus 19. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Augusztus 21–25. 8 órától: 
Néptánctábor. Vezeti Kováts Judit 
néptánc-pedagógus. Részvételi 
díj: 20 000 Ft/fő/hét + 10 000 Ft 
(étkezés). Testvérkedvezménnyel 
5000 Ft/fő/hét. Befizetési határidő: 
augusztus 17.
Augusztus 23. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Augusztus 30. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.

vérADás 
A koNDorbAN
A vér életet menthet! Július 21-én 
(péntek) 14 órától 18 óráig véradás 
lesz a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban. A Magyar Vöröskereszt által 
szervezett véradásra minden 18 
és 60 év közötti régi és új véradót 
szeretettel várunk!
Kérjük, hozzák magukkal személyi 
igazolványukat, lakcímkártyájukat 
és TAJ-kártyájukat!

álMoDtAM Egy 
iskoláról…
Meseíró és rajzpályázatot hirdet 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Lőrinci Nagykönyvtára Baár Tünde 
tanár-író közreműködésével.
Részvételi feltételek: 
Írásművek esetében maximum 
három gépelt oldalnyi legyen a 
pályamű. Beadható papíron vagy 
elektronikusan is. A rajzokat A/4-

es méretben várjuk. Az alsósok, 
ovisok tetszőleges színes technikát 
használhatnak, a felsősöktől fekete-
fehér grafikákat várunk.
Ötletek, kapaszkodók a pályamű-
vekhez: 
Mikor kezdődne a tanítás? Milyenek 
lennének a tantermek? Hogyan 
képzeled el az iskola épületét? Kik 
lennének a tanárok? Milyen tantár-
gyak lennének? Hogy nézne ki az 
ebédlő? Milyen hosszúak lennének 
a szünidők? Mit változtatnál meg a 
jelenlegi iskoládban?
A pályaműveken a következő ada-
tokat kérjük feltüntetni: név, osztály, 
iskola, felkészítő tanár neve, pontos 
elérhetőség.
Beadási határidő: szeptember 22. 
Eredményhirdetés: az októberi 
könyvtári hét vasárnapján.

kéPrEgéNyPályáZAt 
A Pestszentimrei Közösségi Ház 
Arany János születésének 200. és 
Szabó Magda születésének 100. 
évfordulója alkalmából illusztrációs 
és képregényrajzoló pályázatot hir-
det. A pályázaton korcsoportonként 
eltérő témákban mérethetik meg 
magukat az óvodások-kisiskolások 
(5–10 évesek), a felső tagozatosok 
(11–14 évesek), a középiskolások 
(14–18 évesek) és a felnőttek (18 
éven felüliek).
A képregényeket zárt borítékban 
kell leadni, legkésőbb november 
30-ig. A borítékon, illusztráción 
kérjük feltüntetni a pályázó nevét, 
életkorát, (szülő) telefonszámát és 
e-mail címét, a pályázati kategóriát. 
A pályázatokat személyesen a PIK 
információján lehet leadni, vagy 
elküldhetők a palyazatok.pikhaz@
gmail.com címre. Ugyanitt további 
felvilágosítással is szolgálnak az 
érdeklődőknek.

kéZMűvEs 
világutAZás
Hetedhét világ címmel nyári 
KézműveSzerda-sorozatot szervez 
a Lőrinci Nagykönyvtár. Témák és 
időpontok: a Távol-Kelet ( július 19.), 
az Északi-sark (július 26.), a sivatag 
(augusztus 2.), várak (augusztus 9.), 
erdők-mezők állatai (augusztus 16.).
Az ingyenes foglalkozásokon 
beiratkozott olvasóink vehetnek 
részt (6 év alatti gyerekek szülői 
segítséggel).

1956-os FElHÍvás
A Pongrátz Gergely 56-os 
Közhasznú Alapítvány, mint az 
egykori Corvin közi főparancsnok 
kiskunmajsai 56-os múzeumának 
fenntartója és eszmei öröksé-
gének letéteményese, országos 
gyűjtést hirdetett a forradalom 
mindmáig feltáratlan emlékeinek 
felkutatása, összegyűjtése és 
közkinccsé tétele érdekében.
Várják mindazok jelentkezését, 
akik bármilyen megőrzésre 
és megismertetésre érdemes 
emléket őriznek a forradalom-
ról, továbbá azokét is, akiknek 
tudomásuk van mások által 
megőrzött ilyen emlékekről. Nagy 
szeretettel fogadják a forradalmat 
leíró visszaemlékezéseket, írá-
sokat, bármilyen tárgyi emléket, 
dokumentumot. Amennyiben 
a beküldők is hozzájárulnak, 
a beérkező összes anyagot, 
emléket reprezentatív kiállításon 
mutatják be a kiskunmajsai 
56-os múzeumban, valamint 
mindenki számára elérhetően 
az interneten. 
Kérjük, hogy mindazok, akik 
Magyarországon vagy a Kárpát-
medence és a nagyvilág magyar 
közösségeiben bármiképpen 
segíteni kívánják a munkánkat, 
jelentkezzenek a következő elér-
hetőségek valamelyikén: Pongrátz 
Gergely 56-os Közhasznú Alapít-
vány irodája: 6120 Kiskunmajsa, 
Iskola u. 8–10. Postacím: 6120 
Kiskunmajsa, Pf.: 36. Telefon: 
06-70- 210-5555. E-mail: 
muzeum@corvinista.hu.

sör minden 
mennyiségben
számos koncert, sztárfellépők, gyerekprogramok, de 
elsősorban rengeteg sörkülönlegesség. Ezt kínálja a 
szent lőrinc-napi Kézműves sörfesztivál, amelyet au-
gusztus 4. és 6. között rendeznek meg a pestszentlő-
rinci Kossuth téren.

Harmadik alkalommal kóstolhatjuk meg a magyar sörfőzdék reme-
keit a XVIII. kerület szívében. A sörfesztivál ötletgazdája, Galgóczy 
Zoltán alpolgármester örül annak, hogy lassan hagyományossá vá-
lik ez a nyári program.

– Bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és szép 
időben, jó hangulatban telik majd el ez a három nap. A fesztivál 
kitűnő alkalom arra, hogy megmutassák magukat a hazai sörkészí-
tők. Ugyanakkor nemcsak a sörkedvelőket várjuk nagy szeretettel, 
hanem mindenkit, felnőtteket és gyerekeket egyaránt, mert családi 
program gyanánt is érdemes lesz ellátogatni a festői szépségű Kos-
suth térre – mondta az alpolgármester. 

A különféle sörök mellé a megfelelő ételeket is megtalálja majd 
a közönség, és amíg az asztaloknál, a park fái alatt éhségüket és 
szomjúságukat csillapítják, addig a színpadon ismert zenészek, éne-
kesek sora gondoskodik a szórakoztatásukról. Nagykoncertet ad 
a Bon-Bon együttes, s fellép többek között Korda György, Balázs 
Klári, Kaczor Feri és a Gesarol rockegyüttes is.

Ê P. A.

idén is vár 
tusványos
A Pro Minoritate Alapítvány erdélyi partnerével, a  Ma-
gyar ifjúsági  tanáccsal  (Mit)  közösen minden év jú-
liusának második felében  megszervezi tusnádfürdőn 
a Bálványosi nyári szabadegyetemet és diáktábort, 
amelyet az idén július 18–23. között tartanak „A biz-
tos pont”  mottóval.

az eseményt először 1990-ben rendezték meg, Bálványosfürdőn, 
de a nagy érdeklődés miatt 1997-től már Tusnádfürdőn szervezik 
meg. a közismert   Tusványos nevet ezek összevonásából kapta a 
határokon átívelő magyar–magyar és magyar–román párbeszédre, 
egymás jobb megismerésére lehetőséget adó rendezvény.

a hagyományokhoz híven az idén is gazdag program várja az 
érdeklődőket. színvonalas tudományos előadások, kerekasztal-be-
szélgetések lesznek a gazdaság, a politika, a művészet témájában, s a 
szórakozni vágyók is jobbnál jobb programok között válogathatnak. 
Népművészeti, sport-,  zenés filmes sátrak fogadják az érdeklődőket, 
esténként pedig anyaországi és erdélyi magyar pop-, rock- és népze-
nei műsorok láthatók.

az esti koncerteken olyan együttesek lépnek fel, mint az anna 
and the Barbies, a Balkan Fanatik, a Hooligans, a Kowalsky meg a 
Vega, a Magashegyi Underground, a Magna Cum Laude, a Margaret 
Island, Nagy Feró és a Beatrice, a skorpió és szabó Balázs Bandája.

Fontos tudni, hogy a rendezvények csak 16 óráig ingyenesek, 
utána a belépő ára 10 lej, s a helyszínen lehet megvásárolni.

További információ: www.tusvanyos.ro.
Ê Péntek lászló

indul  
A filmes nyár
Egészen biztos, hogy a lehűléssel szemben inkább a 
kánikulai napoknak szurkolnak azok, akik szeretik a 
kertmozizás élményét. Július második felében meg-
kezdődik a Madách Filmklub szabadtéri Bókay-kerti 
szezonja, amely augusztus közepéig négy estén át 
teszi lehetővé, hogy ingyen hódolhassunk ennek a kü-
lönleges szenvedélynek.

a Kardos Gábor korábbi önkormányzati képviselő és barátai által 
kezdeményezett nyári vetítéssorozat – amely a tapasztalatait és a kö-
zönségbázisát tekintve a Polgárok Házában akkor már hat éve mű-
ködő Madách Filmklubra építkezett – már a hetedik évadjában jár, 
és a népszerűsége töretlen.

a szerkesztők a nyár hangulatához illő, könnyedebb filmeket 
válogattak a sorozatba, de ezúttal is ügyeltek arra, hogy azok mi-
nőségi alkotások legyenek. július 22-én egy legendás sportoló, az 
elsősorban kitartásával példát mutató brit síugró életét feldolgozó 
eddie, a sas pereg majd. július 29-én egy komolyabb téma, russell 
Crowe saját rendezése, az akihez beszél a föld, míg augusztus 5-én 
egy kuriózum, a Toszkánai esküvő című holland vígjáték lesz mű-
soron. augusztus 22-én john sturges filmtörténeti klasszikusa, az 
1960-ban készült a hét mesterlövész című alkotás zárja a Bókay-
kerti filmes nyarat.

az ingyenes vetítések szombat esténként 20.30-kor kezdődnek a 
Bókay-kert szabadtéri színpadán, az esőnap pedig a következő va-
sárnap. a parkolás ingyenes.

Ê k. gy.



Városkép p 2017. július 12. XXVI. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15Ha diákolimpia, akkor Tasnádi András biztosan aranyérmes sPort

– Tényleg sok mindent tudhat a diák-
olimpia titkairól, mert az elmúlt évtize-
dek során a személye megkerülhetetlenné 
vált a versenyek lebonyolításában, szer-
vezésében.

– ebben igaza lehet, mert három és 
fél évtized hosszú idő. a nyolcvanas 
évek elején még magam is fiatalember 
voltam, hiszen éppen csak harminc kö-
rül jártam, amikor 1982-ben az első ver-
senyt szerveztük a kerületben.

– Igaz, akkor még nem diákolimpia 
néven…

– akkoriban nem lehetett más a 
neve, mint úttörő-olimpia, de nem is ez 
volt a lényeg, ezzel senki nem törődött. 
a lényeg akkor is az volt, hogy verse-
nyezzenek egymással a gyerekek. Mert 
ahogyan a „nagyok” olimpiájának az 
a jelszava, hogy nem a győzelem, ha-
nem a részvétel a fontos, úgy a diákok 
olimpiájára is vonatkoztatható ez. et-
től függetlenül persze mindenki nyerni 

akart és akar. az biztos, hogy a Magyar 
Diáksport szövetség jó gazdája a ver-
senysorozatnak. a lebonyolításban is és 
az elismerésekben is. az utóbbi nagyon 
fontos, mert ezeknek a srácoknak és lá-
nyoknak ez tényleg olimpia, ez „életük 
versenye”. az első lépés abba az irányba, 
hogy országosan, netán nemzetközileg 
is ismertté válhassanak.

CSaPaTmunka
– Emlékszik még az elsőre?
– Ma is tisztán előttem van, hogy na-

gyon sok iskola nagyon sok tanulója in-
dult például az atlétikai számokban.

– Hatalmas szám jönne ki, ha ösz-
szegeznénk, hogy a három és fél évtized 
alatt hány gyereket „sportoltatott meg” a 
kerületben…

– Biztosan nagyon sokat, de fontos 
hozzátenni, hogy ez csapatmunka. a ke-
rületi testnevelő tanárok nélkül semmire 
sem mennék. az iskoláikban ők szerve-
zik a részvételt, ők vannak a legközelebb 
a gyerekekhez. az én diákolimpiai szer-
vezőmunkámat Protasiewicz Izabella és 
Ködmen attila segíti.

ne CSak 
a SZámíTógéP!

– Hány iskola hány tanulója állt rajt-
hoz az elmúlt tanévben? 

– ezt egészen pontosan meg tudom 
mondani. az elmúlt tanévben 4935 diák 
vett részt legalább egyszer valamelyik 
sportág versenyében. ők 21 általános 
iskolát és öt középfokú tanintézményt 

képviseltek. ez magas szám, s aláhúzza 
azt, hogy a mai gyerekeket igenis érdekli 
a sport, akarják a sikert, látják maguk 
előtt a példaképeket. Mint testnevelő 
tanárt, mint a sportot szerető embert 
örömmel tölt el ez, mert jelzi, lebeg más 
is a fiatalok szeme előtt, mint az, hogy a 
számítógép előtt üljenek.  

– Ha rangsort kellene felállítani a 
kerületek, a kerületi gyerekek sikerei kö-
zött, hova tenné Lőrincet és Imrét?

– előkelő helyre, és nem csak az in-
dulók létszámánál fogva. Nem is tud-
nám megmondani, hogy hány dobogós 
helyezettünk volt már, s hányan folytat-
ták valamelyik egyesületben a sportpá-
lyafutásukat. Minden évben örülök az 
egyre nagyobb indulói kedvnek. Például 
annak, hogy a focitornán átlagosan 16–
18 iskola csapata indul, pedig csak kettő 
jut tovább a budapesti fordulóba.

200 CenTIn 
beFejeZTék…

– Ha visszatekint erre az emberöltőnél 
hosszabb időre és az élményekre, gondo-
lom, van miből válogatnia.

– Nem is akármilyenekből… Valami-
kor a nyolcvanas években az egyik fiú- 
magasugróversenyt be kellett fejeznünk 
200 centin, mert nem volt ennél maga-
sabb mércénk, pedig egy srác folytatta 
volna még… ezen a versenyen egyéb-
ként 25 centit javított az egyéni legjobb-
ján, s az én 175 centis csúcsomat adta át 
a múltnak.

bár nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel, azért az elhódítható kupák komoly motivációt jelentenek 
a diákoknak

EZ élEtüK nAgy vErsEnyE a FeCsKe  
És a LÉGY

 
Első osztályú, nB i-es baseballmérkőzést rendeztek június 
24-én a thököly úti pályán. A kerületi csapat, a Budapest 
reds sleepwalkers és a Jánossomorja rascals mérte össze 
a tudását. A találkozón a házigazdák győztek. 

 

Ha nem is keltett országos visszhangot, a sportághoz közel állók jól tudták, 
hogy június utolsó hétvégéjén rangadónak ad otthont a Thököly úti base-
ballpálya.

a bajnokság második helyén álló, a kerületet képviselő sleepwalkers 
(a nevükkel ellentétben távolról sem alvajárók…) igyekezett legyűrni a 
jánossomorjai csapatot. a baseball szabályrendszere nem férne bele e cikk 
terjedelmébe, hallgassuk meg inkább, mit mondtak a kerületi csapat tagjai.

Tóth Balázs elmesélte, hogy az együttes elődje szentendrén alakult meg 
1993-ban, ők voltak az ottani és hajdani sleepwalkers, hogy aztán 2014-ben 
áttegyék a székhelyüket Pestszentlőrincre, s a kerületet képviselve lépjenek 
pályára hétvégenként.

– az NB I ötcsapatos, mi jelenleg a második helyen állunk, s a célunk a 
bajnoki elsőség. (azóta már az élre kerültek – A szerk.) Mi valóban amatő-
rök vagyunk, munka, tanulás után és mellett edzünk. De hogy haladjunk 
a korral, nálunk is van már külföldi – tette hozzá Tóth Balázs, s a szavait 
rögvest alá is támasztotta egy „idegenlégiós”.

a japán Jun Shinohara hazánkban él, itt tanul. az orvostudományi egye-
tem másodéves hallgatójának szavaiból kiderült, hogy odahaza járt már 
nagy meccseken.

– Nálunk jóval ismertebb ez a játék. Tizenkét csapatos profi bajnokság-
ban folynak a küzdelmek, s megvan a bőséges utánpótlás is. Ötvenezernél 
több gyerek akar nagy sztár lenni, és ezért sokat is tesznek.

arra, hogy a cselgáncs és a szumó nem kedveltebb-e, mint a baseball, 
egyértelmű választ adott.

– a baseball az első. Többen nézik, többen szeretik, mint a másik ket-
tőt.

Közben az „alvajárók” vágtáztak a négyszög alakú pályán, hogy minél 
előbb elérjék a bázisokat, amelyek 27 méterre vannak egymástól.

– Villámlábú srácok kellenek ide, a 27 métert a lehető leggyorsabban kell 
lefutni, vagyis eljutni az adott bázisig. a labdát dobónak is, a futónak is 
bizonyos fokig atlétának kell lennie, enélkül nehezen lehet sikeres bárki is 
– mondta Németh Balázs, aki azt is elárulta, hogy a profik 100 mérföldesnél 
nagyobb sebességgel is képesek eldobni a kemény labdát.

akárhogy is számoljuk, ez 160 kilométer fölötti sebesség… Itt ugyan 
nem száguldott ennyivel a labda, de a kapók, akik felé elhajítják, úgy kapták 
el, mint fecske a legyet.

a végére aztán kiderült, hogy a Budapest reds jól vágtázott, meg jól is 
kapta el a „legyet”, mert a Thököly úti pályán maradt a győzelmet jelentő 
egy pont. ez pedig azt jelenti, hogy a csapat hat forduló után felvágtázott a 
tabella élére.

hUsZonhAt évEs MÚlt
hazánkban a baseball a nyolcvanas évek végén, a 
kilencvenes évek elején jelent meg. Kezdetben inkább csak 
a kubai, a japán és az amerikai nagykövetség munkatársai 
játszották. Az évek során aztán divatba jött. Az első 
hivatalos mérkőzést 1991. október 23-án játszotta a győr 
és a nagykanizsa. nyolc hónappal később megalakult a 
Magyar országos Baseball szövetség. Ma már a férfiak 
mellett a nők is bajnoki rendszerben mérkőznek meg 
egymással.

VILáGjáTÉKoKra 
KÉszÜL
ez a nyár sem telik el kiemelkedő sportesemény nélkül. július 20-tól tíz na-
pon át Lengyelországban lesz a sportvilág központja. Wrocławban rende-
zik meg a Világjátékokat, a nem olimpiai sportágak legnagyobb eseményét, 
amelyre várhatóan tíz sportágban utaznak magyar sportolók. a küldöttség 
egyik ígéretes tagja a karatéban a 67 kilós súlycsoportban küzdőtérre lépő 
világbajnoki ezüstérmes Tadissi Yves Martial. az UTe kerületünkben élő 
versenyzője nemegyszer bizonyította már kivételes képességeit.

a karatéka a reményei szerint Wrocławban is folytatni tudja azt az idei 
jó szereplést, amellyel kivívta a jogot a lengyelországi versenyen való rész-
vételre.

Tadissinak egyébként ez lesz az utolsó lehetősége arra, hogy küzdőtérre 
lépjen ezen a viadalon, a sportága ugyanis 2020-tól már az ötkarikás játé-
kokon szerepel.

sose legyen szomorúbb a búcsúja…

Harmincöt év…

�Ha a kerületi diákolimpia kerül szóba, s valaki netán nem 
tud valamit, akkor ahhoz a sportemberhez, pedagógus-
hoz kell fordulnia, aki egészen biztosan megadja a választ. 

Tasnádi andrást, a brassó utcai általános Iskola igazgatóját, 
testnevelő tanárát kell megkérdeznie, s megoldódnak a gondjai. 
a tanár urat a tanév végén kérdeztük. 

„A mai gyerekeket igenis érdekli a sport, akarják a sikert, látják 
maguk előtt a példaképeket.”

az oldalt összeállította: róth Ferenc
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� Pestszentlőrinc egyik 
nyugodt kertvárosi 
részén él a férjével dr. 

Timár-geng Piroska, aki, 
ahogy mondja, nem is tudja, 
hány páciense volt az elmúlt 
évtizedek során. a ma is fia-
talos, kedves mosolyú, a sza-
vaival is megnyugtató hölgy 
2016 végén nyugdíjba vonult, 
pedig elnézve, hallgatva őt, 
sokak gyógyulását segíthette 
volna még. kár, hogy levetette 
a fehér köpenyt.

rótH FErENc    

akár azt is hihetné az ember, hogy 
rossz helyen jár, s tévedésből ül szem-
ben az interjúalanyával: dr. Timár-
Geng Piroska tényleg letagadhatná, 
hogy nyugdíjasként éli a napjait. Úgy 
érzem, hogy neki a rendelőben, a bete-
gei között volna a helye.

– Nem mondom, hogy nem hiányzik 
az évtizedeken át megszokott életvitel 
és -ritmus, s talán még bírnám is. apró 
jelek azonban figyelmeztettek, hogy az 
évek pörögnek, és a 67 évemmel már 
bőven benne vagyok a nyugdíjas kor-
ban. Meghoztam a döntést, abbahagy-
tam az orvoslást, nyugdíjba mentem.

a doktornőnek most már határtala-
nul van ideje a két unokájára, akik Ta-
tán élnek a szüleikkel. ott kajakoznak, 
sportos karrierre készülve.

HaZaTalálT
De nézzük, milyen is volt a doktornő 
gazdag, sok-sok élményt és örömöt 
nyújtó pályája…

– Nem volt ebben semmi különös, 

és mégis benne volt minden. az orvo-
sin rengeteget tanultam, mert enélkül 
esélyem sem lett volna arra, hogy oda-
kerüljön a nevem elé az a két betű… a 
diploma megszerzése után négy évet 
Csepelen dolgoztam üzemorvosként, 
hogy aztán 1980-ban „hazataláljak”, 

pontosabban visszajöjjek oda, ahonnan 
indultam, ahol születtem. Lőrincre, 
mert ez az én igazi hazám, itt nőttem 
fel. ez volt a szülői ház is, ahol most be-
szélgetünk. ennél jobban nem lehetek 
otthon…

amikor tehát négy évvel később 

lehetősége nyílt a fiatal doktornőnek 
a munkahelyváltásra, azon nyomban 
megtette, hazajött. egészen a Havan-
náig, az akkor épülő lakótelepig vitte 
magával az orvosi táskáját.

– Mit mondjak, kalandos, ma már 
szinte hihetetlennek tűnő időszak 
volt, nem éppen összkomfortosnak 
nevezhető. akkor épült a Havanna, az 
aszfaltutak még nem voltak készen, így 
aztán az esős napokon a táskám mel-
lett a gumicsizmát is magammal kellett 
vinnem, hogy eljussak a rendelőbe meg 
a betegekhez. akkor nem mindig örül-
tem ennek, de mára ez is megszépült, 
nosztalgiával emlékezem vissza. Meg 
azokra az emberekre is, akik akkortájt 
huszonévesek voltak, ma meg már fe-
hér a hajuk…

négy éV líbIában
Piroska akkor már asszony volt, s 1985-
ben éppen a férje miatt lett hűtlen sze-
retett kerületéhez. afrikába mentek.

– a férjem Líbiában kapott állást, 
együtt mentünk oda. orvosként én is 
dolgozhattam, sok-sok kedves embert 
megismerve. sosem fogom elfelejteni 
azt, hogy milyen szeretettel fordultak 
felém. Valahogy nem tudták jól kimon-
dani a P betűt, ezért Biroskának hívtak. 
szép, sok élményt adó volt az a négy év, 
arról nem is beszélve, hogy a lányaink 
megtanultak angolul, aminek manap-
ság vehetik igazán a hasznát.

elszaladt a négy év, irány haza, irány 
Lőrinc, irány…

– Természetesen a Havanna, ahol 
akkor már nem kellett gumicsizma… 
az az állás várt, amit itt hagytam, s 
ettől kezdve tökéletes volt a hűségem 
a lakótelephez. azért is, mert láttam, 
mekkora örömmel vártak és fogadtak 
vissza a pácienseim, s azért is, mert 
nem vagyok vándormadár. a csepeli 
állásomon túl csak a havannai volt, itt 

búcsúztak el tőlem a betegek tavaly de-
cemberben.

IgaZán röVIden
Értelmetlen lett volna feltenni a kérdést 
a doktornőnek, hogy hány páciense 
volt, hánynak írt fel receptet, hányat 
nyugtatott meg, hogy nincs nagy baj…

– Ha használhatom ezt a szót, a 
„legnépszerűbb” a vérnyomásmérés 
volt. arra a két számra szinte mindenki 
kíváncsi volt, nem is tudom, hány ezer-
szer mértem. az embereken keresztül 
kerültem közel a Havannához, s érzem 
egy kicsit a magaménak is. Minden be-
tegem itt van a szívemben. Kár, hogy 
vége, de ha eszembe jutnak a drága 
unokáim, meg az, hogy most már nyu-
godtan tudjuk együtt tölteni a napjain-
kat a férjemmel az egykori szülői ház-
ban, akkor azt mondom, minden szép 
és kerek volt.

De hogy igazán kerek legyen a tör-
ténet, arról végszóként a férj gondosko-
dik, igazán röviden:

– Piroska? jó feleség, jó anya, jó or-
vos.

Dr. timár-geng Piroskát még sokáig emlegetik a Havannán 

piroskA, Aki volt biroskA is
Nyugdíjban a havanna-lakótelepiek örök doktor nénije

 

A sPortos FAFArAgÓ
a doktornő férje Zsolnai mihály, 
aki a Testnevelési Főiskola 
sportmenedzseri (akkoriban 
sportszervezői) szakát végezte 
el, és éveken át dolgozott a 
magyar sportéletben. ma már 
sokak számára a fából készült 
míves munkáiról lehet ismert a 
neve. mihály ugyanis 1994-től 
fafaragó népi iparművész, aki-
nek az évtizedek során számos 
egyéni és csoportos kiállítása 
volt már.

A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN
TÖBBET ÉR A PÉNZE!
Kérjen nálunk törzsvásárlói kártyát és mindenre

kedvezményt kap!
[A receptköteles készítményekre a kedvezmény nem vonatkozik.]

SZÉLES VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK!
A törzsvásárlói kártya 2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig érvényes.

SÁRGA BOROSTYÁN PAT
IK

A

Sárga Borostyán Patika
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-20.00, 
Szombat: 8-12

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter

SALVUS VÍZ 1,5l 555 Ft
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁVAL CSAK

499 Ft
333 Ft/liter
Az akció 2017. június 1.-től 2017. augusztus 30.-ig
vagy a készlet erejéig tart.


