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MEGÚJULÓ
játszóterek

A kerületi játszótér-felújítási
program keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre
újabb öt játszótere újulhat
meg, amelyek kiválasztását
az önkormányzat a helyi
lakosokra bízza.

A vakáció
felszabadult öröme
�

JAVÁBAN TART MÉG A NYÁRI ISKOLAI SZÜNET, DE A VAKÁCIÓZÓ GYEREKEK TÖBBSÉGE MÁR A NYÁR KÖZEPÉRE SZÁMOS
SZÜNIDEI ÉLMÉNYT SZERZETT. BARÁTSÁGOK KÖTTETTEK, SZERELMEK SZÖVŐDTEK, SŐT TALÁN MÁR MEGTÖRTÉNTEK AZ
ELSŐ ÖSSZEVESZÉSEK, KÖNNYES TINÉDZSERKORI SZAKÍTÁSOK IS. A NYÁR AZONBAN HALAD TOVÁBB, ÉS ÚJABB ÉLMÉNYEKKEL CSAL NEVETÉST A GYERMEKARCOKRA.

VONZÓ A TÁBOR

PUSKÁS ATTILA
A vakáció elsősorban nyaralásról, utazásról, kirándulásokról és táborozásokról szól.
Főleg az általános iskolások
nyara lehet felhőtlen, hiszen
koruknál fogva ezeknek a
gyerekeknek valóban a játék
tölti ki a nyarat. A középiskolás korúak már találkoznak a
nyári gyakorlat fogalmával, és
sokan vannak köztük olyanok
is, akik a szünidő egy részét
pénzkeresettel töltik, hogy aztán a vágyott program, esetleg
már a szülőktől mentes nyaralás a barátokkal ne a családi
pénztárcát terhelje.

Szülői szemmel a nyári szünetben a gyerekek biztos, biztonságos helyen való tudása a legfontosabb. Erre kiváló lehetőséget
nyújt a XVIII. kerületben az önkormányzat nyári napközis tábora a Bókay-kertben. A táborozáshoz szakmai segítséget nyújt
a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ, így a nehezebb
családi helyzetben lévő gyerekek
is évről évre tábori élményekhez
jutnak, és biztonságban töltik el
legalább a nyár egy részét. Madarassy Judit intézményvezető
és Kuba Gábor, a napközis tábor
vezetője egyetértett abban, hogy
az idei első három turnus adatai

alapján az önkormányzati tábor
továbbra is népszerű.
– Turnusonként 400 gyerekkel indult a nyár, akiknek a
jelentős többsége a kerületből
érkezett, ugyanakkor a tábor
továbbra is vonzza a környező
kerületek, települések gyermekeit is – mondta Kuba Gábor.

TENISZ, FOCI,
ROCK AND ROLL

A tábor a hagyományos alaprajok mellett a különféle
szakrajokra épül, a gyerekek
választhatnak a kézműves foglalkozások, a kezdő és a haladó
úszásoktatás, a túrázás, a lab-

darúgás, a tenisz, az akrobatikus rock and roll, a mazsorett
és a harcművészeti foglalkozások közül. Jó időben pedig
strandolásra is lehetőség nyílik.
– Újdonság a kerámiaszakraj, ami, bár első alkalommal
hirdettük meg, máris az egyik
legnépszerűbb foglalkozás lett –
számolt be a friss tapasztalatokról Kuba Gábor. – A gyerekek
élvezik, hogy a kerámiakészítés
teljes folyamatát, a formázást, a
szárítást, a mázazást és az égetést is végigcsinálhatják.
Az egyhetes turnusok évtizedek óta hagyományos programjai idén sem maradnak el. Minden szerdán a Hófehérke nevű
hajó viszi a gyerekeket az Óbu-

dai-szigetre, ahol a csúszdapark
nyújt önfeledt kikapcsolódást.
– A buszkirándulásokon a
veresegyházi medveparktól a velencei-tavi fürdésig szereznek élményeket a gyerekek, de gyakran
járunk a kerületben igényesen
felújított játszóterekre is, például
a Bókay-gödörbe, amely egyrészt
közel van a táborhoz, másrészt
sokan elférünk rajta, és kiváló
sportolási és játéklehetőségeket
kínál – tette hozzá a táborvezető.
A nyári napközis tábor heti
váltásokban augusztus 24-ig
tart. Jelentkezni folyamatosan
lehet, a befizetésre minden
kedden 8 és 18 óra között van
lehetőség a Bókay-kertben.

Folytatás a 4. oldalon

Mint ahogy minden évben, az
önkormányzat idén is tervezi a
kerület néhány játszóterének
felújítását annak érdekében,
hogy a környékükön élő gyerekes családok a lehető legjobb
játszóeszközök között és biztonságos környezetben tölthessék a
szabadidejüket.
Ughy Attila elmondta, hogy
a kerület vezetői nem maguk
kívánják eldönteni, hogy melyik
játszótér újuljon meg, hanem az
érintett felek, a használók, a szülők
javaslatait várják. Pestszentlőrinc
és Pestszentimre 56 játszótere
közül idén újabb öt felújítására van
lehetőség, amelyek kiválasztását a
lehető legszélesebb körre bízzák.
– Ennek érdekében az elmúlt
időszakban felmérést készítettünk
arról, hogy mit szeretnének a
kerületi lakosok, melyik játszótér
érett meg leginkább a megújulásra, illetve ott milyen játszószereket
szeretnének látni az érintettek –
tudtuk meg a polgármestertől.
A kiválasztás pedig tovább folytatódik, ezután is várják a lakosok
játszótér-felújítási javaslatait.
Bővebben a 3. oldalon
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ÚJ KAMERÁK

2. oldal

BŐVÍTI, ILLETVE FELÚJÍTJA a kerületi térfigyelő
kamerahálózatot a folyamatosan zajló program keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata. A korszerűsítést központi
támogatással, a kormányzat által biztosított
80 millió forint pályázati forrásból végzik el. A
fejlesztés legfőbb célja a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének javítása.

MEGÚJULÓ SPORTCENTRUM

5. oldal

TOVÁBB FOLYTATÓDHAT a Deák Ferenc „Bamba”
és a Vilmos Endre Sportcentrum modernizálása,
amelyhez a Magyar Kézilabda Szövetség újabb
pályázata nyújt pénzügyi forrást. A testületi
ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy az
önkormányzat egy ingyenes helyiség biztosításával támogatja az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesületet.

EGY NAP A CSATATÉREN

7. oldal

KÖZÖSEN EMLÉKEZETT Vasvári Pálra Körösfő
és Pestszentlőrinc-Pestszentimre. A Bethlen
Gábor Alap támogatásával megvalósult
júliusi úton a közeli hegyekben hősi halált halt
Vasvári Pálra és szabadcsapatára emlékeztek,
valamint civil kerékpáros túrázók bevonásával
a testvérvárosi kapcsolatokat erősítő sport- és
kulturális rendezvényeket tartottak.

FŐZÉS, ZENE, TÁNC

8. oldal
15.
oldal

MÁSODSZOR RENDEZIK MEG Bókay-kerti Napok
néven a korábbi Szeptemberi Kóstolót. A hónap
második hétvégéjén, 7-én és 8-án megtartandó esemény gasztronómiai programjának
középpontjában a nemzetek konyhája áll, ám
a főzőversenyen és a kerületi tánccsoportokon
kívül további népszerű fellépők színesítik a rendezvényt, amely most is ingyenesen látogatható.

15. oldal
IDÉN IS LESZ SÖRFESZTIVÁL 16.

AZ AUGUSZTUS 3-ÁN kezdődő háromnapos Szent
Lőrinc-napi Kézműves Sörfesztiválra most is
közkedvelt sztárok érkeznek. A rendezvényen
fellép többek között az Animal Cannibals, Kis
Grófo, a Botafogo. Ádám és Éva Neoton-slágerekből ad koncertet. A negyedik alkalommal
megvalósuló rendezvényen több mint félszáz
művész és kézműves működik közre.
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KÖZÉLET

Tovább fejlődik a kerület térfigyelő kamerahálózata

SEGÍTÜNK
Közérdekű
információk
és címek
INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es
telefonszámon.

JOBBAN LÁTNAK
AZ ÚJ KAMERÁK
Korszerű eszközök a még jobb közbiztonságért

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

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

CSABAFI RÓBERT

Lévai István Zoltán alpolgármestertől megtudtuk, hogy a Kossuth térre is terveznek kamerákat

�

Bővíti, illetve felújítja a kerületi térfigyelő kamerahálózatot a folyamatosan zajló program keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. A korszerűsítést a kormányzat által biztosított 80 millió forint
pályázati támogatásból végzik el. A fejlesztés legfőbb célja a közbiztonság
növelése, a lakosság biztonságérzetének javítása.

PUSKÁS ATTILA		
A technikai fejlesztést még ebben
az évben megkezdi az önkormányzat. A tervek szerint előbb
a szükséges korszerűsítést végzik
el, majd ezt követi a kamerák telepítése új helyszíneken.
– A meglévő térfigyelő hálózat egyes elemei az évek
során elhasználódtak, és
helyettük, a technika fejlődésével, modernebb
eszközök felszerelésére
nyílt lehetőség – mondta Lévai István Zoltán
alpolgármester. – A kamerák cseréjével együtt a
rendszert működtető hálózatot is felújítjuk, így
együtt lesz teljes a
modernizálás.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

EGYRE TÖBB
A KAMERA

A XVIII. kerületben már az
1990-es években telepítették
az első térfigyelő kamerákat. A 2010-es évek eleje óta
pedig egyre több és több készülék ügyel a
közbiztonságra. Az
önkormányz a t
2015–
16-ban
p á lyázati
forrásból
12
kamerát
telepített az

Alacskai-lakótelepre, a Havanna-lakótelepre, illetve a
kerület más pontjaira. Saját
költségvetési forrásból is sikerült bővíteni a rendszert,
így szereltek fel 2014-ben 3
kamerát is a Lakatos-lakótelepen. Idén a Havannán 22 kamerát, míg a Szent Lőrinc lakótelepen 11-et létesítenek.

MINDENT LÁTÓ
ÜGYELETES
A telepítések sikerét többek
között az is bizonyítja, hogy
a rendszerváltozás után meglehetősen rossz hírű Havanna-lakótelep bűnügyi statisztikája az elmúlt évben, 2017-ben
már nem volt rosszabb a többi
fővárosi lakótelepénél. A kameráknak köszönhetően a
rendőrök fogtak már el itt többek között autótolvajt és nőket
zaklató elkövetőt is.

Az okososzlopoké a jövő
A biztonsági kamerarendszer felújításával, bővítésével egy
időben úgynevezett okososzlopok kihelyezését is tervezi
a kerületi önkormányzat. Egy ilyen lámpaoszlop – azon
túl, hogy a tetején térfigyelő kamera van – egy mini
elektromos autótöltő állomást tartalmaz, és 100–120
méteres körben ingyen wifijelet sugároz. A tapasztalatok alapján egy-egy oszlop akár 200 internethasználót
is kiszolgálhat. A szerkezet USB-csatlakozók segítségével alkalmas különféle hordozható készülékek
töltésére is. A tervekben négy oszlop telepítése szerepel, valamennyié forgalmasabb csomópontban, s
várhatóan kerékpártároló és padok is szolgálják majd
a felhasználók kényelmét.

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

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

IMRE-HÁZ

www.bp18.hu

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

A köztéri kamerarendszer
által továbbított felvételeket 24
órán át követi a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság térfigyelő szolgálata. Az ügyeletes
több monitoron látja az eseményeket, és bármely gyanús
fejleményre azonnal reagálni
tud. Az ügyeleti helyiségből rá
tud közelíteni a kameraképpel
az adott eseményre, és ha kell,
riasztja a járőrt. A legtöbb kamera úgynevezett dome-, azaz
kupolaformájú, így 360 fokban
tud képet alkotni a környezetéről, és álló- valamint mozgókép
készítésére egyaránt alkalmas.
Az új kamerák is hasonló
módon működnek, de sokkal
modernebb, úgynevezett IP-kamerák, melyek kiváló felbontású
képet alkotnak éjjel és nappal is.
A technológia lehetőséget ad arra
is, hogy ahol nem szükséges vagy
nem lehetséges a vezeték kiépítése, ott wifikapcsolattal továbbítsa
a képet a kamera. A félgömbformájú kamerák a rendkívüli
ellenállóságukról is ismertek. Az
elforgatható optika vandálbiztosnak mondható, mivel nem kön�nyű elmozdítani, megrongálni,
le- vagy összetörni.

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

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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 Vajksziget iskolában.

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

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

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

DÖMÖTÖR ISTVÁN

BAUER FERENC

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

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

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 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.

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján (2961318) minden hónap 2. hétfőjén
13.30–17 óra között a Polgármesteri
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

KORMÁNYABLAK

UGHY ATTILA

GALGÓCZY ZOLTÁN

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

1181 Városház u. 16.
Tel.: 896-4319
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

Képviselői fogadóórák
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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
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.).

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.).

MÉRŐ PÉTER FERENC
Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyuttpart.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.
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Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán

Felmérést készítettek a játszóterekről és a kutyafuttatókról

KÖZÉLET
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ÚJABB ÖT JÁTSZÓTÉR ÚJULHAT MEG

Várják a kerületi lakosok javaslatait

�

A kerületi játszótér-felújítási program keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre újabb öt játszótere újulhat meg, amelyek kiválasztását az
önkormányzat a helyi lakosokra bízza.

Mint ahogy minden évben, az
önkormányzat idén is tervezi a
kerület néhány játszóterének felújítását, annak érdekében, hogy
a környékükön élő gyerekek és
szülők a lehető legjobb játszóeszközök között és biztonságos
környezetben tölthessék a szabadidejüket.

A HASZNÁLÓKTÓL
FÜGG
Ughy Attila elmondta, hogy a
kerület vezetői nem maguk kívánják eldönteni, hogy melyik
játszótér újuljon meg, hanem
az érintett felek, a használók, a
szülők javaslatait várják. Pestszentlőrinc és Pestszentimre 56
játszótere közül idén újabb öt
felújítására van lehetőség, amelyek kiválasztását a lehető leg-

szélesebb körre bízzák.
– Ennek érdekében az elmúlt
időszakban felmérést készítettünk arról, hogy mit szeretnének a kerületi lakosok, melyik
játszótér érett meg leginkább a
megújulásra, illetve ott milyen
játszószereket szeretnének látni
az érintettek – tudtuk meg a polgármestertől.
A kiválasztás pedig tovább folytatódik, ezután is várják a lakosok
játszótér-felújítási javaslatait.

TÖBBNYIRE
ELÉGEDETTEK
A felmérés eddigi eredményeiből tudható, hogy a játszóterek
tisztaságával a kerületiek 90 százalékban elégedettek. Vannak
persze extrém esetek, amikor a

hétvégét követően nem egyszerű
elszállítani a felgyülemlett szemetet, amit nem is a játszótereket használó gyerekek és szülők
hagynak ott…
A játszóhelyeket körbevevő
zöldfelületek rendezettségével a
kérdőívet kitöltők 88 százaléka
elégedett, de néhány helyszínnel
kapcsolatosan érkeztek észrevételek. Ezek fontos visszajelzések a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. számára, mert a
szakemberei ezek alapján elvégzik a szükséges kertészeti munkát az érintett helyeken.
A felmérés szerint a felújított
játszóterekkel 94 százalékban elégedettek a lakosok. A kérdőívet
eddig kitöltők nagyon kreatív fejlesztési javaslatokat adtak. Az érdekes elképzelések között voltak
elrugaszkodott ötletek is, mint pél-

dául a medencéé, de a szerényebb
módosítási javaslatokkal komfortosítani lehet az adott játszóteret. A
játszóterek felújításának kivitelezési
munkálatai ősszel kezdődhetnek,
addig a beszerzéseket végzi el a városüzemeltető cég.

AHOL MÁR
ELKÉSZÜLT

Legutóbb márciusban és áprilisban adtak át felújított játszótereket a kerületben, amikor
a felújítási program keretében
mintegy 30 millió forint értékben hét helyszínen valósultak
meg fejlesztések. Márciusban
a Gyékény téri játszóhely készült el, és vele együtt a teret is
rendbe tette a Városgazda Zrt.
Átfestették a játszóeszközöket,
és a homokozóban kicserélték a
homokot. A tér melletti járdát
térkővel burkolták, felfrissítették
a növényzetet, elbontották a régi
szelektív hulladékgyűjtőket, és új

virágládákat helyeztek ki.
Áprilisban az Alacska-lakótelep központjában lévő és a
pestszentimrei Tímea téren található játszóteret adták át. Az
Alacskán új pingpongasztalt és
padokat állítottak fel, a homokozó fölé napvitorlát helyeztek,
és új ivókút is szolgálja a játszóhely kényelmét. A Városgazda a
bekerített focipálya zajvédő falát
is felújította itt.
A kertvárosi környezetben
lévő Tímea teret az útkereszteződés négy cikkelyre osztja. A
különleges környezetben lévő,
három cikkelyt elfoglaló játszótér egyik részén impozáns mászóvár várja a gyerekeket, akik
a gumiborításnak köszönhetően
biztonságban csúszdázhatnak,
mászhatnak. A mászóvárral
szemben lévő térszeleten a napvitorlával védhető homokozóban, hintajátékokon és mérleghintán játszhatnak. A harmadik
területen szabadtéri fitneszesz-

közöket használhatnak a testmozgásra vágyók, vagyis ezen a
helyen a kisgyerekektől a felnőttekig mindenki megtalálhatja a
számára megfelelő torna- és játszóeszközöket.
Várják az ötleteket
Az önkormányzat elképzelései között szerepel, hogy
a kerületben található 56
játszótér nevet kapjon, mert
az azonosításuk jelenleg elég
körülményes. Ennek érdekében pályázat kiírását tervezik,
amelyben szintén várják a
helyiek javaslatait, ötleteit.
A felújítandó játszóterekre
tett javaslatokat augusztus
31-ig, minden egyéb észrevételt pedig folyamatosan
várnak a Városgazda Zrt.
ügyfélszolgálatának e-mail
címére (ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu). A felújítási
javaslatokra vonatkozó kérdőív hamarosan letölthető
lesz a www.varosgazda18.hu
honlapról.
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KUTYAPARKOT TERVEZNEK A KERÜLETBEN
Nemcsak megújulnak, de nevet is kapnak a futtatók

�

Az önkormányzat elképzelései szerint a
közeljövőben nemcsak megújulhatnak,
de nevet is kaphatnak a kutyafuttatók,
valamint egy jó példa nyomán kutyás élményparkkal is gazdagodhat a kerület.
A Pestszentlőrincen és Pestszentimrén működő nyolc kutyafuttató területén a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. szakemberei az elmúlt hetekben állapotfelmérést végeztek, amelynek során
megvizsgálták, hogy miként lehetne ezeket a helyeket a kutyák
és a gazdáik számára az eddigieknél is jobbá tenni.
Ughy Attila a kutyafuttatók
megújításával kapcsolatos elképzelésekről elmondta, hogy egységesebbé, szebbé kívánják tenni
ezeket a helyeket azzal, hogy egységes padokat és szemetesedényeket helyeznek ki, s az eddig
csak egy-két helyen megvalósuló
kutyaitatási lehetőséget a többi
helyszínen is elérhetővé kíván-

ják tenni. Ugyanakkor a Városligetben májusban átadott kutyás
élményparkhoz hasonló létesítményt is tervez az önkormányzat,
amelynek a helyét az elkövetkező
hónapokban jelölik majd ki.
A kerületi kutyafuttatók felszerelésének egységessé tétele az egyszerűbb feladat – hangsúlyozta a
polgármester –, az itatók telepítése
nehezebb, mert nem mindenhol
áll rendelkezésre vízvezeték, amelyet így több helyen előtte oda kell
vezetni. Ezen túlmenően ott, ahol
nagyon benőtte a növényzet a területet, vagy a kutyák kikaparták
a növényeket, kertrendezési munkákat is elvégeznek a szakemberek.
Ahol pedig alkalmas rá a terület,
ott egyszerűbb kutyajátékokat is

ki fognak helyezni. A kistestű és a
nagyobb kutyák mind a nyolc kerületi kutyafuttatóban külön szaladgálhatnak, és mindenhol a rend
betartására szolgáló tájékoztató
táblák kihelyezését tervezi a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. Vannak már ötletek a kutyás
élménypark helyszínére is, ám a
döntést követően idén még csak az
előkészítésre lesz mód, a kivitelezés
jövőre várható.
A Városligetben már átadott,
mintegy 5200 négyzetméteres kutyás élményparkban az ügyességi
pálya mellett ugratók, hidak és rejtett alagutak várják a naponta odaérkező 600–700 ebet. Az ügyességi
pálya központi részén egy 60 négyzetméteres homokos felületet is létrehoztak, ahol az ásásban lelhetik
örömüket a négylábúak.
A kutyapark nyugati oldalán egy több medencéből álló 70
négyzetméteres kutyapancsolót is
létesítettek. A Hermina úthoz kö-

zelebbi részen egybefüggő
füves területet alakítottak
ki a nagy mozgásigényű
kutyáknak, amelyeket a
Városligeti körút felőli kijáratnál a kerti csapoknál
le is lehet mosdatni.
A XVIII. kerületbe elképzelt kutyás élménypark
bizonyára nem a városligeti méretekben valósul meg, hiszen vélhetően nincs is akkorára igény,
de a felszereltsége hasonló lehet.
És ami biztos: a kialakításánál a
városligeti gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat előzetesen
kikéri majd a kutyatartók és szervezeteik véleményét is annak érdekében, hogy minél inkább az ő
igényeiknek megfelelő kutyapark
szülessen.
A kerületi játszóterekhez hasonlóan az önkormányzat a kutyafuttatókat is szeretné névvel
ellátni, amihez ugyancsak várják
a helyiek javaslatait.
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Közösségi szolgálat is a VUA-táborokban

EGY FÜST ALATT NYARALÁS ÉS MUNKA
�

A nyár a középiskolás és az egyetemista diákok számára nem csak a
felhőtlen kikapcsolódást jelentheti. Sokan ilyenkor szereznek előzetes
szakmai tapasztalatot és egy kis plusz zsebpénzt a nyaraláshoz.

Folytatás az 1. oldalról
A napközis tábor mellett a Városgazda Utánpótlás Akadémia (VUA) nyári táborai is sok
gyermeknek nyújtanak sportos, tartalmas és
szórakoztató programokat. Az akadémia kilenc
szakosztálya 11 turnusban táboroztat. A nyári
labdarúgó-világbajnokság fényében érdekesség,
hogy bár a focit alapvetően fiús sportnak tartják, a labdarúgótábor résztvevőinek több mint
harmada lány.
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
lehetőséget biztosít arra, hogy a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok az akadémiai táborokban letölthessék a kötelezően előírt
közösségi szolgálatot.
A városüzemeltető cégtől kapott tájékoztatás
szerint idén a Pogány Frigyes Szakgimnáziumból érkezett a fiatalok többsége. A sporttagozatos tanulók a VUA nyári táboraiban (úszótábor,
focitábor stb.) a kijelölt mentoruk mellett segédkeznek. Feladataik közé tartozik többek között a
táborozó gyermekek fogadása reggel, a sportversenyek irányítása, szabadidős játékok szervezése
és egyáltalán: aktív részvétel a tábori életben.

A diákmunka, a nyári pénzkereset lehetősége mindig is vonzó volt, hogy egy tinédzser
valamivel gazdagabban vakációzzon, mint
ahogy a szülőktől kapott zsebpénzből tehetné.
A különböző zenei fesztiválokra szóló belépők,
az útiköltség jelentős anyagi terhet ró a családokra, így a tizenévesek közül sokan ezt szeretnék saját zsebből megoldani, aminek az is
az előnye, hogy a munkával megkeresett pénzből szabadabb érzés a nyaralás, a szülő is kevésbé szól bele, hogy mégis mire költi a pénzt
a gyerek.
A XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal
öt éve vesz részt a „Nyári diákmunka” programban, melyet a korábbi Nemzetgazdasági
Minisztérium kezdeményezett. Ehhez azok
a 16–25 éves diákok csatlakozhatnak, akik a
tanév végétől diákmunkás álláskeresőként regisztrálnak a XVIII. kerületi Kormányhivatal
foglalkoztatási osztályánál. A hivatalban akár
kétszer 13 diák is dolgozhat irodai kisegítő
munkakörben, igényes környezetben adminisztrációs vagy könnyű fizikai munkát végezve, miközben bepillantást nyernek a munka
világába.

A művelődési házakban is
Akik esetleg még nem tudják, hogy a nyár második felében
milyen programot találjanak ki gyermeküknek, azoknak érdemes
megnézniük a művelődési házak kínálatát is.
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Szeptemberi iskolai étkezés
Tisztelt Szülők!
Az augusztusi ebédbefizetés időpontjai a következő linken érhetők el:
http://www.gesz18.hu/index.php/idopontok
Telefon: 296-1488
E-mail: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu

GYORS INTÉZKEDÉS A KISPESTI UTCÁBAN
A Kispesti utcai vízcsőtörést követően az önkormányzati döntésnek és kivitelezésnek köszönhetően rövid időn belül javították ki a meghibásodott útburkolatot.
A Budapest Közút Zrt. közterületi építkezéseket nyilvántartó honlapjáról június 14-én értesült a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. arról, hogy a Kispesti utcában vízcsőtörés miatt meghibásodott az
úttest. A helyszínt felkereső útellenőr azt tapasztalta, hogy a csősérülés következtében a csatorna nyomvonala mellett mintegy 60 méteres szakaszon megsüllyedt az úttest.
Amint azt Ughy Attila polgármester elmondta, ezt követően gyors kivizsgálást indítottak a helyzet tisztázására. Miután a Fővárosi Vízművek Zrt. a vízcsőtörést megszüntette, az utca burkolatának csak azt a
néhány négyzetméteres szakaszát újította fel, amely konkrétan a csőtörés helyszíne volt, mert az úton keletkezett további beszakadást szerintük nem a jelentős mennyiségben és nagy nyomással kifolyó víz okozta.
– Mi összehívtuk egy megbeszélésre az önkormányzat és a Városgazda műszaki és jogi szakembereit,
majd minden szereplő részvételével helyszíni bejárást is tartottunk. Végül arra a meggyőződésre jutottunk, hogy a megrongálódott úttest teljes szakaszát akkor tudjuk a leggyorsabban helyreállítani, ha a magunk kezébe vesszük a kivitelezést. Nem kívántunk ugyanis hosszadalmasabb jogi vitákba bocsátkozni,
mert a Kispesti utcában lakók és az ott közlekedők érdeke sürgős lépést kívánt. Márpedig a kerületiek
komfortérzete számunkra igen fontos, ezért az önkormányzat vállalta a megsérült útszakasz gyors helyreállítását és az ezzel járó költséget – tájékoztatott a polgármester.
A kivitelezéssel az önkormányzat tehát a saját cégét, a Városgazda Zrt-t bízta meg, amely napokon belül elkezdte a munkát. Ennek során a helyi lakosok kisebb-nagyobb igényeit is figyelembe vették. Voltak
ugyanis olyan észrevételek, amelyek szerint az utcában a csatornafedlapok kiemelkedtek az útfelületből,
ezért az érintett szakaszon a fedlapokat is szintbe helyezték.
Az útszakasz helyreállítását – mintegy 60 méter hosszúságban, 93 négyzetméter felületen – az egyéb
javításokkal együtt június 27-ig elvégezte a városüzemeltető cég, aminek nyomán megszűntek az utcában
lakókat és az átmenő forgalmat használókat érintő kellemetlenségek.
B. Z.

MERJÜNK SEGÍTENI!
Egyedülálló kezdeményezés a kerületben, de talán egész Budapesten is az, hogy egy iskola
– a Kandó Téri Általános Iskola – defibrillátorkészüléket vásárolt, aminek használatára és az
életmentő elsősegélyre a tantestületet is kiképezték.
Életmentő elsősegély tanfolyam helyszíne volt június 25-én a Kandó iskola tornaterme, ahol az intézmény negyven dolgozója kapott szakmai segítséget a Kispesti Mentőállomás szakembereitől. Az
oktatásra azért volt szükség, mert az iskola szülői
adományokból egy defibrillátort vásárolt, így az
elsősegélynyújtás mellett a készülék használatával
is meg kellett ismerkedni.
A dabasi sportcsarnokban egy focimeccsen fél
évvel ezelőtt rosszul lett egy kisfiú, akinek az életét az mentette meg, hogy a mentők kiérkezéséig az
edző képes volt fenntartani a keringését. A Kandó
iskola biológia és testnevelés szakos tanára, Csepeli Aliz elmondta, hogy az edző korábban részt vett
egy újraélesztő tanfolyamon, ezért tudta húsz percen át életben tartani a fiút. Hozzátette: az iskolában – ahol heti öt testnevelésóra van az ott tanuló
800 gyermeknek – nagy az esélye valamilyen baleset bekövetkezésének.
A történet tanulságán túl a tanfolyam másik indoka az volt, hogy a Kispesti Mentőállomás szakemberei
megkeresték az iskolát a félautomata defibrillátor el-

helyezésének és a tanfolyam megtartásának ötletével.
A készüléket az iskola szülői adományokból vásárolta
meg, de a használatához egy komplex életmentő tanfolyamra volt szükség, amelyen az intézmény vezetőin, tanárain kívül minden olyan dolgozó részt vett,
aki baleset bekövetkezésekor segíthet.
Az elsősegély-tanfolyam kulcsmondata ez volt:
„Merjünk segíteni!”, a célja pedig az életmentés alapvető fogásainak készségszintű elsajátítása. A résztvevők megtudhatták és begyakorolhatták, hogy mit
kell tenniük először egy földön fekvő emberrel, milyen segítséget nyújthatnak a mentők kiérkezéséig.
A dabasi eset főszereplőjéről kiderült, hogy fejlődési rendellenessége volt, a szív egyik koszorúere nem fejlődött olyan ütemben, ahogy terhelték,
ezért produkált a kisfiú infarktustüneteket. A ros�szullétet követően megoperálták, és azóta szépen
gyógyul, de a példája és az edzője felkészültsége tanulságul szolgált a Kandó iskola számára – és talán
másoknak is.
B. Z.

Nyári kátyúmentesítés
Minden évben folyamatosan végzik a kátyúzást a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. szakemberei. Idén is rengeteg kátyú jött létre a fagyos tavasz és a csapadékos időjárás miatt.
Az utak minőségének folyamatos ellenőrzése mellett a városüzemeltető cég ügyfélszolgálatára érkező lakossági bejelentések is sokat segítenek abban, hogy még pontosabb képet kapjanak az illetékesek
a kerületi utak állapotáról.
A Városgazda Zrt. ügyfélszolgálatának vezetője, Vargáné Gedei Anikó elmondta, hogy minden
egyes bejelentést kivizsgálnak, és ütemezés szerint javítják a kátyúkat.
– A nyár közepéhez közeledve 3000
négyzetméternyi kátyú található Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. A Városgazda idén már több mint 1800
négyzetméter útfelületet javított ki, az
infrakátyús csapatunk folyamatosan
dolgozik a kátyúk eltüntetésén. Listázzuk és osztályozzuk a kátyúkat, így elsőként a balesetveszélyes és forgalmas
útszakaszokon találhatókat javítjuk,
majd ezek után következnek a kisebb
és kevésbé forgalmas útszakaszok. Bízunk benne, hogy a munkánkkal kényelmesebb és biztonságosabb utakat
biztosíthatunk az autósoknak.
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Támogatja az önkormányzat az 56-os világszövetséget

ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FORRÁS KERÜLETI
LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁRA

Két sportcentrum korszerűsítése várható

�

Lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat sportlétesítményeket modernizáljon a Deák Ferenc „Bamba” és a Vilmos Endre Sportcentrumban. Erre a Magyar Kézilabda Szövetség újabb
pályázata nyújt pénzügyi forrást.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
A százezres lakosságú XVIII.
kerületben, amely a pezsgő óvodai és iskolai sportélet mellett
azzal is büszkélkedhet, hogy
számos sikeresen működő
egyesületnek ad otthont, nagy
szükség van a mai elvárásoknak
megfelelő sportlétesítményekre.
Az önkormányzat ezért tekinti
kiemelt feladatnak ilyenek építését, valamint a meglévő infrastruktúra folyamatos korszerűsítését. A képviselő-testület
a július 12-i rendkívüli ülésén
arról döntött, hogy részt vesz
a Magyar Kézilabda Szövetség
(MKSZ) új pályázatán, amely
lehetővé teszi a Deák Ferenc
„Bamba” Sportcentrum területén található Sport- és Ifjúsági
Szállónak és a Vilmos Endre
Sportcentrum tornacsarnokának a felújítását.

JOBB FŰTŐRENDSZER KELL
A sportszálló emeleti szintjét a
PLER Kézilabda Kft. használja,
itt szállásolják el a csapattagokat. A létesítmény felújítását az
MKSZ egy korábbi pályázatának
köszönhetően már megkezdték,
de néhány tétel ebbe a projektbe
nem kerülhetett bele, ezt pótolnák a most rendelkezésre álló
forrásból. Az emeleten beépített
szekrényeket kívánnak kialakítani, mert sem a szobákban, sem a
közösségi helyiségekben nincsenek megfelelő tárolók. Emellett
felújítják a homlokzatot, kicserélik a kazánház nyílászáróit, és
tűzjelző rendszert alakítanak ki.
A Vilmos Endre Sportcentrum tornacsarnokára nagy
szükség van, hiszen azt a sportszervezetek mellett az egyik közeli iskola diákjai is használják.

A terem fűtési rendszere elavult
és túlterhelt, az elengedhetetlen
gépészeti átalakítás után hatékonyabban lehet majd fűteni.

ként működik, továbbá kisebb
rendezvények lebonyolítására is
alkalmas. Ezenkívül a szövetség
a forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából számos dokumentumot, emlékanyagot gyűjtött
össze, s ezeket szeretné kutatni,
rendszerezni és hozzáférhetővé
tenni. Mindehhez tehát stabil bázisra van szükség, ezért fordultak
az önkormányzathoz. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
Üllői út 517. alatt biztosít a szervezet számára ilyen helyiséget.

TÁMOGATJÁK
AZ 56-OSOKAT

A július 12-i ülésen döntés született arról is, hogy az önkormányzat egy ingyenes helyiség
biztosításával támogatja az 1956os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége Egyesületet. A
civil szervezettel az önkormányzat
már korábban együttműködési
megállapodást kötött, amelyben a
világszövetség átvállalta az 1956os eseményeket, illetve a kommunista diktatúra időszakát felidéző
– közfeladatnak számító – kulturális örökségvédelmi feladatok
ellátását. Az egyesület munkája
egyre szerteágazóbb, így szüksége
lett egy helyiségre, amely iroda-

A Sport- és Ifjúsági Szálló
emeleti szintjén beépített
szekrényeket kívánnak
kialakítani, mert sem a
szobákban, sem a közösségi
helyiségekben nincsenek
megfelelő tárolók. Emellett
felújítják a homlokzatot,
kicserélik a kazánház nyílászáróit, és tűzjelző rendszert
alakítanak ki.

A sportszálló felújítását is segíti a kézilabda-szövetség
pályázata
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Kormányhivatal - az
Önök szolgálatában
Új lehetőségek a fiataloknak
Idén újfajta munkalehetőségek
várják a 16–25 év közötti fiatalokat, miután a Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Nyári diákmunka” programban már nemcsak
önkormányzatoknál dolgozhatnak,
hanem a vendéglátásban vagy a
mezőgazdaságban is kipróbálhatják magukat. A program júniustól
augusztus végéig tart.
Idén is elindította a kormány a
„Nyári diákmunka” programot,
amelynek egyik célja az, hogy a
fiatalok munkatapasztalatot, illetve jövedelmet szerezhessenek. A
munka révén szerzett korai sikerélmény ugyanis elősegíti a későbbi
munkaszocializációs folyamatot is.
A hárommilliárd forintos keretös�szegből meghirdetett program másik célja az, hogy munkaerőt biztosítson olyan területeken, ahol arra
a nyári időszakban fokozott igény
jelentkezik. Így új elem, hogy az
önkormányzatok és az önkormányzati intézmények mellett a vendéglátásban vagy a mezőgazdaságban
is dolgozhatnak a fiatalok. Az önkormányzati munkáltatóknál legfeljebb napi hat, a vendéglátásban
és a mezőgazdaságban napi nyolc
órában vállalhatnak munkát.
A programban azok a nappali
tagozaton tanuló diákok vehetnek
részt, akik annak kezdő időpontjában már betöltötték a 16. életévüket, a program befejezésekor még
nem töltik be a 25. életévüket, továbbá a lakóhelyük szerinti kerületi hivatal foglalkoztatási osztályán
közvetítést kérőként kérték a nyil-

vántartásba vételüket, és nem rendelkeznek foglakoztatásra irányuló
vagy vállalkozási jogviszonnyal. A
foglalkoztatási osztály a program
keretében a regisztráló diákoknak
általános és a helyi sajátosságokra
is kitérő munkaerő-piaci információt nyújt, s ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján
– az esélyegyenlőségi szempontok
figyelembevételével – munkaközvetítést végez a legoptimálisabb
elhelyezés érdekében.
A program a munkaadók számára bértámogatást is biztosíthat
legfeljebb 2,5 hónap időtartamra:
önkormányzati foglalkoztatás esetén napi 6 órában a munkabér 100
százalékát támogatják, a vendéglátásban és a mezőgazdaságban
pedig legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás esetén a munkabér és a
kapcsolódó hozzájárulási adó ös�szegének 75 százalékát. A munkáltatók szintén a kerületi hivataloknál csatlakozhatnak a programhoz.
A XVIII. kerületben a helyi kormányhivatal és az önkormányzat
együttműködésének eredményeként 26 itt élő fiatal vehet részt a
programban, akik adminisztratív
feladatokat látnak el a polgármesteri hivatalban.
Információ
Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. Kerületi
Hivatala
Foglalkoztatási Osztály
Telefon: 292-6093
kormanyhivatal.hu

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
1184 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 400.

1675 BUDAPEST, PF. 49.

TEL.: 296-1300

www.bp18.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

– módosítással egységes szerkezetben –
A módosított tartalom félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal jelölve
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
(székhely: 1184 Budapest Üllői út 400.) Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága 136/2018. (V.29.)
és 214/2018. (VI.19.) sz. határozata alapján
nyilvános pályázatot hirdet
a Budapest XVIII. kerület, Forgó utca 157239/3 hrsz.-ú, 3001 m2 alapterületű
beépítetlen terület legalább 10 évi határozott időtartamú, bérbeadás útján parkolóként történő hasznosítására
1. A pályázat célja:
A XVIII., Forgó utcában található 157239/3 helyrajzi számú ingatlan parkolóként történő hasznosítása az alábbi feltételek szerint:
a) Pályázónak az alábbi minimális árat kell megajánlania ajánlata érvényességéhez:
nettó 300.100 Ft/hó.
b) Pályázó vállalja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő kötelezettségek
teljesítését.
c) Pályázó vállalja, hogy beszerzi a szükséges engedélyeket a tereprendezésre, s a parkoló kialakítását a vonatkozó
jogszabályok szerint és saját költségén végezteti.
d) A parkoló kialakítására fordított összeg a földhasználati díjba nem számítható be. Pályázó vállalja, hogy a beruházással kapcsolatban a használat ideje alatt semmilyen igénnyel nem lép fel, azt saját könyveiben tartja nyilván.
A bérleti idő lejártát követően az ingatlanon végzett értéknövelő beruházások megtérítésével kapcsolatosan külön
megállapodást kötnek.
e) Pályázó viseli az ingatlan közművesítésének költségeit, amihez előzetes egyeztetések után tervdokumentációt
nyújt be az önkormányzatnak engedélyeztetés céljából.
2. A pályázat benyújtásának határideje:

2018. augusztus 15.
3. A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatala
(1184 Budapest, Üllői út 400.) III. em. 304. szoba
4. A pályázat benyújtásának módja:
Magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban „Parkoló” jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet. A kiíró lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át,
minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít.
5. A pályázatok bontása:
2018. augusztus 16-án 9.00 órakor a hivatal III. em. 304. szobájában
6. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el, a döntésről a pályázók írásos értesítést kapnak.
A részletes pályázati anyag átvehető a Polgármesteri Hivatal III. em. 304-es szobájában ügyfélfogadási időben.
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Öt nap alatt a szívükbe zárták Erdélyt

HATÁRTALANUL
JÓ VOLT

Sok kerületi hetedikes vehetett részt erdélyi időutazáson

�

Az idei tanévben is több kerületi általános iskola pályázott sikeresen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul! programra. A Darus, az Eötvös, a Kastélydombi és a Vajk-sziget iskola 7. évfolyamos diákjai Erdélyben
jártak tavasszal.

FÜLEP ERZSÉBET
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdeti meg minden
évben a Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek című pályázatot
a diákok külhoni magyarsággal
kapcsolatos ismereteinek bővítésére. A sikeresen pályázó
XVIII. kerületi iskolák közül
többen tavaly ősszel vettek részt
a tanulmányi kiránduláson, és
voltak, amelyek idén tavasszal
indultak útnak.
Erdélyben járni mindig
nagy élmény, akárhányszor
is látogat el oda az ember, ha
fiatal, ha idősebb. Hátha még
hetedikes diákként először
barangolhat ott, hogy ne csak
könyvekből és a televízióból

ismerje meg ezt a csodálatosan szép tájat és az ott élő
kedves, vendégszerető embereket!

FELEDHETETLEN
PILLANATOK
Az Eötvös Loránd Általános Iskola hetedikesei a kirándulást
megelőzően az Országos Széchényi Könyvtár Arany János költői
pályájához kapcsolódó kiállításán és múzeumpedagógiai foglalkozásán vettek részt.
Az Eötvös iskolából harminckét diák és négy pedagógus utazott április végén Erdélybe.
– Tusnádfürdőn, kerületünk testvérvárosában szálltunk
meg, ahol a diákjaink remekül
érezték magukat, a vendéglátóink minden alkalommal erdélyi

finomságokkal vártak minket –
mondta Márkiné Gácsi Mónika,
az intézmény pedagógusa. – Az
esti programból nem hiányozhatott az izgalmas „medveles”
sem.
A csoport megajándékozta
a helyi Jókai Mór Általános Iskola tanulóit, akikkel barátságos focimeccset is játszottak.
Ellátogattak Körösfőre, amely
szintén testvértelepülésünk,
kirándulást tettek a Békásszoroshoz, Brassó városába,
Csíksomlyóra, Kolozsvárra,
Madéfalvára, a Medve-tóhoz,
Parajdra és Szejkefürdőre is.
Az öt nap gyorsan eltelt, de
ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy
örökre szívükbe zárják Erdélyt, ne
feledjék el az ott élő embereket, a
varázslatos tájat, a finom ételeket,
a sok-sok felemelő pillanatot.

LELKES
ÚTI BESZÁMOLÓ
A Kastélydombi Általános Iskola
tanulói május végén vettek részt
erdélyi kiránduláson, hogy közvetlenül ismerjék meg a gazdag
múltú Székelyföldet.

lói Nagyváradon megtekintették
az Ady Endre Emlékmúzeumot, a
Fekete Sas-palotát, a Kanonok-sort
és a római katolikus székesegyházat. Tordán természetesen lementek a sóbányába, és túrát tettek a
Tordai-hasadékba. Felkaptattak
a torockószentgyörgyi várhoz,

A kastélydombisok is felkeresték a tordai sóbányát, valamint a
történelmi magyar országhatáron
található Gyimesbükk települést,
ahol megnézték a Rákóczi-várat,
jártak a Kárpátok egyik legmagasabb pontján, a Pongrác-tetőn, és
Tusnádfürdőre is ellátogattak. A
dévai gyermekotthon kis lakóinak
ajándékokkal kedveskedtek.
Kirándultak Kelet-Közép-Európa egyetlen vulkáni krátertavához, a Szent Anna-tóhoz,
Zetelakán pedig megcsodálták a
számos XIX–XX. századi székelykaput.
Amikor hazaértek a kirándulásból, meséltek iskolatársaiknak
az erdélyi élményeikről.

ahonnan káprázatos kilátás nyílt
Székelykőre, majd ellátogattak Kolozsvárra, ahol megnézték Mátyás
király és Bocskai István erdélyi
fejedelem szülőházát, valamint a
Szent Mihály-templomot, Mátyás
király és vitézei szobrát. A diákok
Gyulafehérváron a Hunyadiak
emléke előtt tisztelegtek, Déván
pedig megismerhették a Szent Ferenc Alapítvány kolostorában kialakított gyermekotthonban élők
mindennapjait. Bebarangolták a
vajdahunyadi vár minden zegzugát, és ellátogattak Marosillyére,
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
szülőházához is. Aradon koszorút
helyeztek el a tizenhárom vértanú
emlékművénél.

NAGYVÁRADON
IS JÁRTAK
A Darus Utcai Magyar–Német Két
Tannyelvű Általános Iskola tanu-

ARANY JÁNOS
NYOMÁBAN
A Vajk-sziget iskola harmadik
alkalommal pályázott sikeresen a Határtalanul! programra,

Határtalanul!
A program célja az, hogy a
szomszédos országok magyarlakta területeire szervezett
tanulmányutak révén az anyaország diákjai megismerjék a
határon túli magyarság életét,
kultúráját, mindennapjait. A
folyamatos pályázat keretében
minden tanévben az éppen 7.
osztályos gyerekeknek nyílhat
lehetőségük az utazásra.

így juthattak el a hetedikesek
újra a történelmi Magyarország
szép tájaira. Június elején már
másodszor barangoltak Erdély
csodálatos tájain, ezúttal az
Arany-bicentenárium jegyében.
Felkeresték a Toldi egyik helyszínét, Szilágynagyfalut, Arany
János emléke előtt tisztelegtek
nagyszalontai
szülőházánál,
szobránál, egykori iskolájánál,
valamint abban a templomban,
ahol a költőt megkeresztelték.
A diákok – a teljesség igénye nélkül – Gyulafehérváron,
Kolozsváron,
Nagyenyeden,
Nagykárolyban, Szamosújváron, Torockón, Válaszúton is
jártak. Érmindszenten koszorút
helyeztek el Ady Endre szülőházánál. Erdély egyik legismertebb természeti látnivalóját, a
Tordai-hasadékot sem hagyták
ki, s élményteli órákat töltöttek
a tordai sóbányában és a kiskohi
Medve-barlangban is.
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EGY NAP A CSATATÉREN
Közösen emlékezett Vasvári Pálra Körösfő és Pestszenlőrinc-Pestszentimre

�

Több mint húsz éve rendez minden július elején koszorúzási ünnepséget a közeli hegyekben
hősi halált halt Vasvári Pál és szabadcsapata emlékére Kalotaszeg két pontján is a XVIII. kerület testvérvárosa, Körösfő.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
– Jó hír, az „ekések” már félúton vannak – jelentette be
Péntek László, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet elnöke, a
település korábbi alpolgármestere azon az autóbuszon, amely
a budapesti XVIII. kerületből
érkező vendégekkel épp felfelé
tartott a kanyargós hegyi úton,
hogy megérkezzen a bélesi víztározó partjára.
Az említett „ekések” az Erdélyi Kárpát-egyesület – Kolozsvár 1891 (EKE) kerékpárosai voltak, akik több mint egy
évtizede minden július 6-án
Kolozsvártól tekernek föl a
tóhoz, hogy részt vegyenek a
Vasvári Pál és a Rákóczi-szabadcsapat előtt tisztelgő megemlékezésen. Eközben ide tartott Körösfőről a Városgazda
Utánpótlás Akadémia bringás
csapata is.

EGY HŐS
EMLÉKEZETE
Vasvári Pál a kalotaszegiek szemében a legnagyobb magyar hősök
egyike. A márciusi ifjú 1849 nyarán
már sok próbát kiállt katonai vezetőként Erdély területén irányított
hadműveleteket, csapatával ő sietett azoknak a magyaroknak a védelmére, akiket az osztrákok által
fellázított románok háborgattak az
Érchegységben. A végső ütközet
a Vasvári-havason (románul: Fintinele) július 4–7. között zajlott: az
Avram Iancu vezette románok kelepcébe csalták a magyar sereget,
majd nem kegyelmeztek sem sebesültnek, sem polgári lakosnak.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
testvértelepülése, Körösfő néhány
lelkes lakosa, akiknek a nevéhez
a Körösfői Rákóczi Kultúregylet megalapítása is fűződik, 1995.
július 9-én kopjafát állított a községben Vasvári emlékére, azóta

Támogatók
A kulturális programot támogatta: Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Vasvári Pál Polgári Egyesület, a Körösfői Rákóczi Kultúregylet, a Rákóczi Szövetség.
A Sport, kultúra, összetartozás – Vasvári nyomában kerékpárral
című pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pénzügyi támogatásával valósult meg.

tartanak az évfordulókon megemlékezést helyben és az egykori – ma
a bélesi tározó vize által borított
– harcmező mellett. A megemlékezésekbe később bekapcsolódtak
az EKE kerékpárosai, a 2011-es
megalakulás után a pestszentimrei
Vasvári Pál Polgári Egyesület tagjai,
negyedik éve pedig a Városgazda
Utánpótlás Akadémia bringásai
is. A Bethlen Gábor Alap pályázatának köszönhetően ebben az
esztendőben Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata is delegálhatott küldöttséget.

A BÁNYA MÉLYÉN
A pályázati forrás lehetővé tette,
hogy a Budapestről érkezők ne
csupán a július 7-i fő nap eseményein vegyenek részt, hanem a július
5–8-ig tartó négynapos úton megismerkedjenek Kalotaszeg, tágabban
Erdély értékeivel is. Maga Körösfő
is több érdekességet kínál. A négy
települést összefogó járási központ
egy, a XVIII. század közepén középkori alapokra épült, fatornyos
református templommal büszkélkedhet, és a templomdomb aljában
ott áll a Vasvári Pál emlékére állított
kopjafa. A körösfőiek adományának
köszönhetően ennek másolatát lát-

hatjuk Pestszentimrén a református
templom kertjében.
Azt, hogy Erdély a középkortól
a magyar sóbányászat fontos helyszíne volt, talán mindenki tudja,
aki nem volt rest odafigyelni az
iskolában. Az is sokak számára ismeretes, hogy egyes sóbányák ma
látogatóközpontként üzemelnek,
felkeresni egy ilyet azonban csak
az elszántak mernek. A kerületből utazó csapat Tordán szállt alá,
hogy miután a székely idegenvezető segítségével belepillanthatott
a sóbányászat munkafolyamataiba, kétszer 13 emelet mélyen
csónakázzék egyet a bánya feketén
csillogó taván.
Az első teljes erdélyi nap kulturális programmal ért véget. A
vacsorát követően egy Székelyudvarhelyről érkező zongora-ének
duó adott műsort, amelyet kerületünk polgármestere, Ughy Attila
ajánlott a jelenlevők figyelmébe.

MÉRKŐZÉS AZ
ARANYCSAPAT
EMLÉKÉRE
Az elmúlt évben a magyar kormány az „évszázad mérkőzésének”
65. évfordulója tiszteletére meghir-

Az ünnepség résztvevői
Az idei koszorúzási ünnepségen részt vettek: Bodis László, Körösfő
polgármestere, Péntek László, a Rákóczi a Kultúregylet elnöke,
az Erdélyi Kárpát-egyesület kerékpárosai, a Vasvári Pál Polgári
Egyesület tagjai Tóth Kálmán társelnök vezetésével, a Városgazda
Utánpótlás Akadémia kerékpárosai, a XVIII. kerületi önkormányzat
delegációja, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnevezésű nemzetközi civil szervezet elnöke, valamint több magyarországi
és erdélyi civil szervezet, amelyek Vasvári nevét viselik.

dette az Aranycsapat-emlékévet.
Az események szervezésére egy
testületet hoztak létre, amelynek
tagjai többek között: Nyilasi Tibor válogatott labdarúgó, Kulcsár
Győző négyszeres olimpiai bajnok,
a Nemzet Sportolója és Szöllősi
György, a Puskás-ügyek nagykövete. A testület elnöke Lomnici
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, aki a XVIII.
kerületben él. Az emlékév célja az,
hogy az Aranycsapat sikereire az
egész Kárpát-medence magyarsága emlékezzen.
A Vasvári Pál Polgári Egyesület
társelnökének, Tóth Kálmánnak
volt az ötlete, hogy a Körösfőn a
hagyományoknak megfelelően
tartott Vasvári-napok keretében
labdarúgó-mérkőzéssel emlékezzenek az Aranycsapat világraszóló győzelmeire. A mérkőzés előtt
ő és Lomnici Zoltán felidézte az
1952-es olimpiai győzelem és az
Európa-bajnokság elődjének tekinthető Európa-kupa 1953-as
elnyerésének jelentőségét.

A megnyitó beszédek és a
Himnusz eléneklése után a község
sportpályáján mérte össze a tudását Körösfő és a Pestszentimrei SK
focicsapata, amely a tűzoltóság labdarúgóival egészült ki. A mérkőzés
az erdélyiek győzelmével ért véget.
A nap a Bélesi-tónál folytatódott. Ide érkeztek a kolozsvári
kerékpárosok, a Városgazda Utánpótlás Akadémia túrázói, továbbá
a busszal utazó koszorúzók. Velük
együtt tette tiszteletét több magyarországi és erdélyi civil szervezet,
közöttük olyan települések küldöttségei, amelyek Vasvári nevét
viselik. Az ünnepségen Péntek
László ismertette a csata történetét.
Az eseménysorozat Körösfőn,
a református istentiszteletet követően a kopjafánál ért véget.
– Ismerem a XVIII. kerület
testvérvárosait, gyakran látogatok
el ezekbe. A Körösfővel való kapcsolatunk az egyik szép példája
annak, amikor a kapcsolat tartalommal telik meg, a civil lakosság
számára is fontossá válik – mondta a beszédében Tóth Kálmán.
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Főzés, zene, tánc és „nagyágyúk” a Bókay-kerti Napokon

SZABADIDŐ

NEMZETEK ÉTELEI
LESZNEK TERÍTÉKEN

Ízes menü készül a szeptemberi fesztiválon

�

Másodszor rendezik meg Bókay-kerti Napok néven a korábbi
Szeptemberi Kóstolót. A hónap második hétvégéjén, 7-én és 8-án
megtartandó esemény gasztronómiai programjának középpontjában a nemzetek konyhája áll, ám a főzőversenyen és a kerületi tánc�csoportokon kívül további népszerű fellépők is színesítik a rendezvényt,
amely most is ingyenesen látogatható.

BODZAY ZOLTÁN
Általában szeptember első hétvégéjén rendezik meg azt a főzéssel és
kóstolással egybekötött kulturális
fesztivált, amelyet a köznyelv bizonyára Szeptemberi Kóstolónak nevez még ma is, noha a rendezvény
elnevezése tavaly óta Bókay-kerti
Napok. Ezúttal szeptember 7-én és
8-án szervezik meg az eseményt,
amelynek idei alcíme: Nemzetek
Konyhája Fesztivál.

FŐZÖTT ÉS KULTURÁLIS CSEMEGÉK
Galgóczy Zoltán alpolgármester
a hagyományos szeptemberi rendezvény történetéről elmondta,
hogy 1999-ben egy Bókay-kerti
családi piknik alkalmával született

meg az ötlet, hogy jó volna széles
körben szervezni egy ilyen eseményt, majd 2000-ben Szeptember Feszt néven már valósággá is
vált a gondolat. A több napig tartó
gasztrokulturális rendezvény neve
2008-ban Szeptemberi Fesztiválra
változott, de a lényeg ugyanaz maradt: a főzés, és sokáig a pörköltkészítés volt a fő program. Néhány
évvel ezelőtt aztán Szeptemberi
Kóstoló lett az őszi családos program elnevezése, és azóta tematikus
ételek készítése szerepel a műsoron. Tavaly például a csülöké volt
a főszerep, ezért Csülökfesztivál
volt a rendezvény alcíme.
Közismert, hogy a kerület legnagyobb gasztrokulturális eseményén civil szervezetek, politikai
pártok, baráti körök főznek, és
akik úgy gondolják, azok megmé-

retik a tudásukat a szakértőkből
álló zsűrivel. Korábban sokáig
Benke László mesterszakács volt
a zsűri elnöke, manapság pedig
Buday Péter vezeti a testületet,
amelynek kerületi éttermek gourmandjai és önkormányzati tisztségviselők is tagjai.
Évek óta különböző kategóriák
szerint főznek a versenyben, mint
például a klasszikus pörkölt vagy
a grillezett ételek és a halételek,
illetve a vadételek kategóriájában.
Ezúttal különféle nemzetek ételei lesznek terítéken. Az esemény
gasztronómiai kínálatán túl az
önkormányzat kulturális csemegével, fellépők sokaságával várja a
látogatókat a fesztivál idején, gondoskodva így a színvonalas szórakozásról is – tudtuk meg Galgóczy
Zoltántól.

NEM ISMERETLEN
ARCOK

A korábbi évek nagynevű előadóihoz hasonlóan idén is népszerű
fellépőket hívtak meg a szervezők.
A több korosztály érdeklődésére számot tartó műsor részeként
péntek este bizonyára sokan lesznek kíváncsiak az egyik „nagyágyú” fellépő párosra, Révész
Sándorra és Závodi Jánosra, akik
fiatal zenészekkel összeállva a Bókay-kertben is bemutatják Piramis-évek című műsorukat.
A második nap egyik sokakat
vonzó fellépője az Ismerős Arcok,
amely zenekar 1999-től van jelen
a magyar könnyűzenei életben.
Saját megfogalmazásuk szerint zenéjükben a hagyományos rockzenei hangzás mellett felfedezhetők
a blues, a jazz, a pop és a világzene
stíluselemei is. Dalaik témái között a legjellemzőbb gondolatok
a család- és a hazaszeretet, kultúránk, értékeink tisztelete és megóvása, valamint a közösségben
való létezés fontossága.
Az említetteken kívül is számos érdekes műsor várja mindkét

napon a Bókay-kertet felkereső
érdeklődőket. A színpadokon délelőttől késő estig szórakoztatják a
fellépők a helyszínre látogató közönséget.

SZERETETET
ADNAK ÉS KAPNAK

Szombat este lép színpadra a sokak által kedvelt hazai csapat,
az Ocho Macho is. A 2003-ban
alakult banda zenei stílusában a
reggae, a ska, a punk és a latin találkozik. A kétszeresen platina- és
aranylemezes zenekar minden jelentős hazai fesztivál állandó sze-

replője, de nem csak azoké. Lehet
az falunap, lecsófesztivál, pálinkaünnep, bornapok, ha jó bulinak
ígérkezik, akkor ők a hangulatfelelősök. Hitvallásuk: Élő zenét és
koncerteket mindenkinek! – ez az,
amiért hangszert ragadtak.
– Nekünk az okoz örömet, ha a
koncertjeink alatt vagy a zenénket
hallgatva ki tudnak kapcsolódni
az emberek, és önfeledten szórakozhatunk együtt. Éppen ezért
egyszerűbben úgy mondanánk,
antidepresszáns koncerteket és
szeretetet adunk, és ezért cserébe
szeretetet kapunk. Ez egy win-win
szitu! – vallják a zenekar tagjai.

Helyi csoportok műsorai
A két színpadon folyamatosan váltják egymást a fellépők pénteken
és szombaton. Lesznek közöttük helyi csoportok, mint a Városgazda Utánpótlás Akadémia sportolói, akik a fesztivál ideje alatt
többször, több időpontban is megjelennek a színpadokon, illetve
a Borica Néptánccsoport, amely szombaton a Fesztiválszínpadon
ebédidőben szórakoztatja a vendégeket. Mindezeken túl fellépnek
olyan helyi tánccsoportok is, mint a PixieDance Tánciskola, a Park
Aerobik Center vagy a Passion Lőrinc Tánciskola.
Péntek délután fellép még a Gesarol, szombaton hasonló időpontban a Shygys és Krisz Rudi. A Fesztiválszínpadon Fourtissimo
Electroswing-koncert lesz, azt követően pedig Pély Barna lép fel,
aki már a korábbi években is adott koncertet.

2018. szeptember 7-8.

BÓKAY-KERTI NAPOK
Vegas Showband

New Level Empire

Révész & Závodi Piramis Évek
ShyGys

Ocho Macho

Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.
Bókay-kert és rendezvényei
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvény ingyenesen látogatható!

Pély Barna

DJ Lotters
Retro Disco Show

Ismerős Arcok
Peller Károly és Szendy Szilvia
Támogatóink:
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Dohnányi-énekesek sikerei

KULTÚRA
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VIG BALÁZS VÍG
KALÓZAI
Puszirablók és kalózok jelentek meg június végén
a PIK épületében a gyermekkönyvtárban, ahol Vig
Balázs író mutatta be legújabb könyvét, a Puszirablókat. A történetben szerepelnek tengeri rablók,
ezért is érkeztek a gyerekek kalózjelmezben…

SZILÁGYI OLGA
BONIS BONA-DÍJAT KAPOTT
�
Jó tanévet zártak a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, akik több énekversenyen nyertek, illetve kiváló helyezéseket értek el. Ének-művésztanáruk, Szilágyi Olga pedig
június elején országos elismerésben részesült, megkapta a tehetséggondozás elismerésére
alapított Bonis Bona-díjat.

Az oklevélen ez áll: „Bonis Bona
– A nemzet tehetségeiért”. Szilágyi
Olga több mint egy évtizede foglalkozik tehetségekkel a pestszentlőrinci Dohnányi zeneiskolában,
és tanítványaival számos sikert ért
már el. Az utóbbi hónapok azonban számára is különösen emlékezetesek maradnak…
– Jól kezdődött ez az évünk, az
érdi megyei énekversenyen a 21 év
feletti kategóriában az első Kissné
Galgóczy Dorottya, a harmadik

megosztva Sörfőző Panni és Lehotai Miksa lett, többen pedig dicsérő oklevelet kaptak – összegez
a „frissen” kitüntetett ének-művésztanár. – Én sem jöttem el üres
kézzel a rangos versenyről, mint a
legjobb felkészítő tanár különdíjban részesültem az eredményes
pedagógiai munkámért.
Az áprilisban Balassagyarmaton rendezett országos énekversenyről tíz díjat hoztak el Szilágyi
Olga tanítványai, ebből négy első

helyet! Kissné Galgóczy Dorot�tyán és Sörfőző Pannin kívül Mazug Laura Lilla végzett az élen, ő
műdal- és operakategóriában is.
– Meg kell említeni az ezen a
versenyen szintén jó helyezést elérő Lehotai Miksát és Krisán Ágnes Olgát is. Csattanónak a tanév
végére is jutott kellemes meglepetés, ugyanis júniusban a várpalotai
tehetségkutató versenyen különdíjat kapott Galgóczy Dorottya,
a pedagógusnapon pedig engem

jutalmaztak meg a Bonis Bona
díjjal. Ennél rosszabb évünk sose
legyen!
S milyen nyárra számít? – kérdeztük a boldog pedagógust, aki
közismerten
énekművészként,
énekes színészként is fellép különféle színházi produkciókban.
– Igen tartalmasra, sok pihenéssel és fellépéssel. Egerben nagy
örömömre több darabban is játszom a nyáron.
-temesi-

Igazán interaktívra sikerült a könyvbemutató, de ez is volt a
cél, hiszen talán így még emlékezetesebb maradhat a kis olvasók számára a hangulatos esemény, s még nagyobb kedvet
kapnak az olvasáshoz.
– Szerencsére az olvasó, könyvtárba járó gyerekek mellett
ezzel a módszerrel a nem olvasók figyelmét is sikerül felkelteni – mondta a húszas éveiben járó Vig Balázs.
Megtelt az olvasóterem szülőkkel és gyerekekkel. A vendégeket és az írót Fodor Beatrix könyvtárvezető köszöntötte,
majd kezdetét vette az intellektuális „kalózcsata”, amelyen
egy-két gyermek még kardozhatott is az ifjú szerzővel, aki elárulta, hogyan alakította ki a különleges és igen mozgalmas
író-olvasó találkozót:
– Mikor az első könyvem megjelent, az első pár bemutatón nem tudtam, mire számítsak, aztán spontán módon alakult ki az egész. Jól emlékeztem arra, hogy gyerekként minek
örültem volna egy hasonló programon. A gyerekek szeretnek
szerepelni, aktív részesévé válni a programnak, képesek rá,
és igénylik is a gyors interakciókat. A könyvbemutatókon dobáljuk egymásnak a labdákat, nagyon sok spontán játékra van
lehetőség. Közben észrevétlenül bekerülnek a mese világába.
Nem célom, hogy minél alaposabb és hosszabb részleteket
ismertessek meg velük, inkább egy-egy jellemző motívumot,
hangulatot ragadok ki a könyvből, ami alapján már eldönthetik, hogy van-e kedvük jobban elmerülni abban a világban,
aminek megkapirgáltuk a felszínét.
Ez sikerült is a szerzőnek: akik részt vettek ezen az egyórás
eseményen, mindannyian belekerültek a mese világába. Aki így
ért a gyerekekhez, bizonyára már családos ember – vetettem fel.
– Nincs még se feleségem, se gyerekem, de a saját gyerekkori élményeimre támaszkodva igyekszem eljátszani az „óvó
bácsi” szerepét… Van már gyakorlatom benne, hiszen évente
csaknem másfél száz könyvbemutatót tartok, s legalább ötezer
gyerekhez szólok.
Vig Balázs most a Todó sorozatának harmadik kötetén dolgozik, amely a sportról szól.

(temesi)
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„SZOCIÁLIS”
MANDALAKÉPEK
Az alkotók lelkiállapotáról „szóltak” a polgármesteri hivatal épületében, a Városháza Galériában július közepéig látható képek, amelyeket a Somogyi
László Szociális Szolgálat klubtagjai készítettek.
Az Utazás a lélek-mandala világában című kiállítás június
26-i megnyitóján Bálint Ramóna köszöntötte az alkotókat és a
vendégeket. A szociális szolgálat vezetője elmondta többek között, hogy mintegy félszázan látogatják a klubjukat, akik közül
most nyolc tagnak a selyemmandalái – összesen 86 festmény
– láthatók a falakon.
– A mandalák festésével mindenki a lelkében élő érzéseket
festi meg tudatosan vagy tudat alatt. A színek, szimbólumok
hatnak a készítőre. Bebizonyították, hogy az ábráknak terápiás
hatásuk van, növelik az önbizalmat, önértékelést. Amikor ezeket a csodás képeket tüzetesebben megnézzük, szinte látjuk,
milyen volt az emberek pillanatnyi lelkiállapota, amikor éppen
festettek. Köszönet Oros Ildikónak, a nappali ellátás vezetőjének, aki betanította a klubtagokat.
Azt is megtudtuk, hogy a mandala egy kör alakú területet
jelent, középponttal és annak kiáradásával, s leginkább a tibeti
és az indiai buddhista kultúrához köthető, ahol évezredek óta
használják meditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A kiállítást Holové Zsolt György, az önkormányzat humánszolgáltatási irodájának vezetője ezekkel a szavakkal nyitotta meg:
– Az itt látható képek egyfajta lelkiállapotot tükröznek,
ahogy hallottuk. Ehhez hozzátenném, hogy a test és a lélek
gyógyítására is szolgálnak, mind az alkotónak, mind a nézőnek. Nem véletlen, hogy a mandalát meditációs eszközként
használják a Távol-Keleten. Ha megnézzük ezeket a festményeket, számtalan történet jut eszébe az embernek. Azt kívánom mindenkinek, hogy töltődjenek fel, és további „lélek-utazáson” vegyenek részt.
(temesi)

Hej, ha volna még legalább egy olyan „bamba” csatárunk, mint
Deák Ferenc volt… Ha nem is a haza bölcse, de a világ legnagyobb gólvágója, ugye, ma így mondják?

A

zt nem mondom, hogy állandó beszédtéma közöttünk a foci, de ilyenkor, amikor vb vagy Eb van, akkor nemigen tudom megállni, hogy valahogy említést ne tegyek róla, pedig tudom, hogy Erzsébet finoman szólva sem
tanúsít iránta túlzott érdeklődést, míg ellenben Jolán a dühítő megjegyzéseivel szokott felbosszantani. Most
például azzal jött, hogy ő utoljára a hetvenes években szerette a focit nézni, amikor a fiúk azokban a helyes
kis rövidnadrágocskákban szaladgáltak, de amióta megint a dinamógatya a divat, őt bizony már cseppet sem érdekli,
habár… igaz, ami igaz, a minap is belenézett egy ilyen meccsfélébe (mikor a kedvenc sorozatát kereste a tévében), és
tényleg nagyon gusztusosnak találta, ahogy ezek a jó testű fiúk ki vannak pingálva, egyik-másik kar vagy láb valóságos
műalkotás, persze azt azért hozzá kell tennie, hogy ezekről nyilván Erzsébet tudna többet mondani, a fene se igazodik el
a firlefrancos modern stílusokban…
De ha már a focit említem, szögezte nekem a kérdést, ő – mint említette – jól emlékszik erre a játékra, gyakran leült
a férje mellé meccset nézni, sok mindent megtanult, Jenő sokszor meg is dicsérte, mert bemondta a lest meg a kezezést,
hát, igen, áldott ember volt, áldott ember… És most kicsit, ezt őszintén megmondja, kicsit elcsodálkozott mert persze
nem kapcsolt azonnal tovább –, tehát elbizonytalanodott, hogy vajon milyen sportágat lát. Jó, azt tudja, hogy a sportban
sincs megállás, még az olimpiák műsora is állandóan változik, biztosan lemaradt róla, amikor a focit összeházasították a
kecseszkecskennel vagy hogy is hívják ma, cselgáncs, thai boksz? Tulajdonképpen neki tetszik, nagyon izgalmas, ahogy
tépik-rúgják egymást a játékosok, az meg különösen izgalmas, amikor néha megáll a játék, gatyát vagy mezt cserélnek,
pedig látszik, hogy elasztikus, jó anyagból gyártják őket, nem hiába a huszonegyedik században élünk, ugye.
Mit mondjon erre az ember? Nem fogok leállni Jolánnal vitatkozni a modern labdarúgásról. Mit nem?! Nem mintha
nem volna véleményem minderről (és a videobírót még meg sem említette!), igazából azonban csakis azért hoztam szóba
a focit, mert azt akartam (volna) elmesélni a lányoknak, hogy ma letettem egy szál virágot a Deák „Bamba” emléktáblájához a Tövishát utcában (tudjátok, a Gloriett iskola főbejáratánál, jobb felől – a másik oldalon meg Iharos Sanyinak van
táblája, aki szintén rendelkezik erős lőrinci gyökerekkel).
Igazából nem is értem, hogy jutott ez a dolog eszembe. Illetve… dehogynem tudom! Hát, ugye, Deák Ferenc (mert így
hívták a magyar futballsport mára szinte teljesen elfelejtett „örökös gólkirályát”) nem a mi kis városunk szülötte volt (hanem igazi franzstadti), de éppenséggel a Szentlőrinci AC-ban kezdte ontani a gólokat a múlt század negyvenes éveiben.
És most nyilván el kellene magyarázni, hogy bizony, a SZAC éppen az ő idejében verekedte fel magát az első osztályba,
és hogy ez milyen óriási dolog volt – igaz, aztán negyvenhétben elhappolta tőlünk a Fradi, s attól kezdve az Üllői úti
csapatban s nem mellesleg a válogatottban játszott (hej, ha még egyszer egy olyan belsőhármasunk lenne, mint a Kocsis–
Deák–Puskás volt! Aranycsapat, ehh. Sebesnek bezzeg nem kellett…) Apukámmal a Fradi- meg a SZAC-meccsek között
ingáztunk, ó, mennyire szerettem, amikor drága édesapám égnek dobta a karját, hogy goooól! Aztán Bamba bácsi már
ment is vissza a középkezdéshez…
Szóval, annyi mindent szerettem volna elmesélni a lányoknak, annyit, de annyit! Még a könyvtárba is elmentem, és
kiírtam magamnak a góllövő-statisztikákat, Deák életének leglátványosabb fordulatait. Hogyan ment „vissza” az Üllői
útra, aztán éppen a csúcson, a bajnoki cím megnyerése után, 1949-ben, miért kellett továbbállnia a belügy csapatához, a
Dózsához és így tovább… Hogyan lett belőle kormányőr (például)!
Erre jön Jolán a gatyákkal meg a test test elleni játékkal. Új sportág? Ki tudja, talán igaza van. Végül is Deák Bambáról nem szóltam egy szót sem. Pedig éppen idén áprilisban volt húsz éve, hogy meghalt. Isten nyugosztalja! (És most
nehogy azt mondjátok nekem, hogy… meg a magyar focit is!)
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EGYHÁZ

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Húsz éve a lőrinci evangélikus gyülekezet élén

A LÉLEK NEM MEGY
NYUGDÍJBA

Győri Gábor lelkész csendes jubileuma

�

Augusztusban lesz húsz éve annak, hogy a 44 éves Győri Gábort
választotta meg elöljárójának, lelkészének az akkor még egységes
pestszentlőrinc-pestszentimrei evangélikus gyülekezet. A 64. születésnapját a következő hónapban betöltő lelkésszel a Kossuth téri templomban lévő szobájában beszélgettünk.
– Ugye, nem tévedek nagyot, ha azt
mondom, hogy a Kossuth tér fái
már előre köszönnek önnek, mert
oly régóta szolgál itt, ebben szép a
templomban?
– Ma már kicsit sajnálom, hogy
nem figyeltem meg, milyen növényeket, fákat és hányat ültettek
abban az évben, amikor megválasztott lelkészének a gyülekezet.
Arra lennék csak kíváncsi, hogy
„hányan vannak”, és mennyivel
nőttek túl engem az évek során.
– Ami a magasságukat illeti, biztosan sokkal, hiszen kellemes árnyat is
adnak, de egyébként biztosan nem.
– Szerényen mondom, mert úgysem én adom meg erre az igaz
választ: szeretném hinni, hogy az
itt eltöltött évtizedeim hasznára
vannak, s még lesznek is a gyülekezetünknek.

AZ ÓVODÁTÓL
AZ ÉRETTSÉGIIG
– Alátámasztja ezt, hogy két évtizede szolgál már a Kossuth téri gyülekezetben. Akár nyugállományba vonulhatna, s élvezhetné azt, amiben
az ön munkája is benne van. Elég a
szomszédos gimnáziumot említeni,
amihez az óvoda és az általános iskola is szervesen hozzátartozik.
– Valóban így van, mert ezzel az
egységgel akár négyéves koruktól a
nagykorúvá válásig, hozzánk járhatnak az evangélikus hívek gyermekei.
– És élnek a lehetőséggel?
– Évről évre többen jelentkeznek,
ami önmagáért beszél. Ránk pedig
egyre nagyobb felelősséget ró ez,
ami persze nem panasz. Ellenkezőleg, örömmel tesszük minden szinten, minden egyes intézményben.

Evangélikus tábor
A beszélgetés során Győri Gábor többször is megemlítette a
Pestszentimrén szolgáló Csitári Boglárkát. Nos, a lelkésznőnek is
mozgalmas lesz a nyara, ugyanis július 16. és 22. között evangélikus tábort szerveznek a Nemes és az István utca sarkán található
templom kertjében, ahova szeretettel várják a gyermekeket.

EGY KIS BACH…

– A nyugalomba vonulással kapcsolatos felvetésem „érvénytelen” is
lehet, mert miként lehetne nyugdíjba menni ennyi munka mellett,
s még nem is soroltam fel az ös�szeseset…
– Kezdjük azzal, amit biztosan
osztanak más felekezetek lelkészei, papjai is. Mi igazából soha
nem megyünk nyugdíjba, talán
nem is kell bővebben megmagyarázni ezt. Csak annyit, hogy
a lélek nem megy nyugdíjba…
– Különös tekintettel arra, hogy
amikor átjöttünk a templomon,
leült az orgonához, s játszott néhány gyönyörű Bach-dallamot.
Nem úgy tűnt, mint aki nyugdíjba készülne…
– Akkor megértheti: nem úgy
megy ez, hogy itt a vége, befejeződött a szolgálat. Ezzel együtt
tisztában vagyok azzal, hogy az
évek előrehaladnak. Jómagam
úgy gondolom, hogy még három
évet szolgálok itt, aztán megpróbálom megnézni, milyen is az a
„nyugdíjasság”.

IMRE IS
JÓ KEZEKBEN
– Arra is szakított időt, hogy tegyen
valamit a „szomszédban”, Pestszentimrén is. A most felépült templomra és a templomkertre egyetlen szó
illik: tökéletes.
– Sok-sok szervezés volt vele,
nem ment minden könnyen, de
amikor áprilisban megtarthattuk az ünnepi istentiszteletet,
már csak arra gondoltunk, hogy
elkészült, a miénk. Az imrei
lelkészünk, Csitári Boglárka innen, Lőrincről
ment át szolgálni, hogy
jó kezekben, jó lélek
támogatásában legyenek az ottani híveink.
– Elnézést kérek, hogy
megemlítem: mielőtt
elkezdtünk beszélgetni,
megcsörrent a telefonja,
s egy orvosi vizsgálatot beszélt meg. Bízom a válaszában, hogy nincsen semmi baj.
– Hála Istennek, rendben vagyok, legalábbis azt hiszem.
Csak rutinvizsgálatról van
szó, amit ki is hagyhatnék, de
azért jobb, ha az ember odafigyel magára.
Ha már évtizedeken át elsősorban másokra figyel…
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KELL A FRISS LEVEGŐ!
Korondi unitáriusok Pestszentlőrincen

�

Emlékezetes ünnepséget tartottak június
17-én a pestszentlőrinci unitáriusok
havanna-lakótelepi templomában. A helyi
gyülekezet hívei istentisztelet és agapé keretében látták vendégül a Korondról érkezett
testvérek küldöttségét.
Különös gonddal csinosították ki az egyébként is patyolattiszta
templomot és a kertjét ezen a vasárnapon, mert kedves vendégeket vártak. A Korondi Unitárius Egyházközséget Lázár Levente és a felesége, Demeter Erika, Fenyőkút lelkésze képviselte egy népes, 25 főt számláló küldöttséggel.
– A vendégek az ottani gyülekezet gondnokával, továbbá
presbiterekkel és egyháztagokkal együtt voltak nálunk, s újra
megállapíthattuk, hogy mennyire nyílt, őszinte és mélyen érző
emberek lakják azt a vidéket. Nem is tudtuk eldönteni, hogy
nekik vagy nekünk jelentett-e nagyobb élményt az itt eltöltött
néhány napjuk. Mindenesetre mi igyekeztünk megtenni mindent azért, hogy jól érezzék magukat, s hogy jó emlékekkel,
szép élményekkel térjenek haza – mondta Szent-Iványi Ilona, a
vendéglátó lőrinci gyülekezet lelkésze.
A hosszú hétvégére érkezett vendégek vasárnap délután dunai hajókiránduláson vettek részt, megcsodálva a főváros panorámáját, amely más ugyan, de hasonlóan megejtő, mint az
erdélyi hegyormok vagy a vadregényes táj.
Megtudtuk, hogy a lelkész házaspárnak két gyermeke van,
s négy éve vezetői a korondi és a fenyőkúti unitárius gyülekezetnek.
Demeter Erika elmondta, hogy sokszor járt már Magyarországon, de a felekezetük képviseletében most van itt először.
– A mi korondi gyülekezetünk nagyobb, mint a lőrinci, de
ez érthető, hiszen Erdélyben jóval több az unitárius vallású ember, mint Magyarországon. Akikkel eljöttünk önökhöz, azok-

nak örök élmény marad ez az utazás. Mert lehet, hogy az erdélyi hegyek égbe törőbbek, de a Duna és a Duna-part szépsége
utánozhatatlan. Haza is visszük magunkkal…
Csupán egyetlen dologgal volt elégedetlen a lelkésznő, ami
– ismerve a harapni valóan tiszta erdélyi levegőt – érthető is.
– A 600 méter magasan fekvő Korondon meg a még magasabban lévő Fenyőkúton jóval tisztább és frissebb a levegő,
mint itt. Pedig nagyon is vigyázni kellene rá, mert e nélkül
semmi sem képzelhető el, e nélkül nincs élet.

Tudta-e, hogy...
– a pestszentlőrinci unitárius gyülekezetet az Erdélyből menekült
hívek alapították az 1920-as években?
– 2017 elejére a hívek adományainak köszönhetően visszaállították
a lőrinci unitárius templom bejáratánál álló székelykapu faragott
kerítésoszlopait?
– a fazekasságáról is jól ismert Korond lakosainak túlnyomó többsége, 70–80 százaléka unitárius?

VARJÚ ATYA
ISKOLÁJA
Bizonyára a tudatalatti tette, hogy amikor ennek az
írásnak a címét leírtam, ezek a szavak „jöttek ki” a
gépemből. Lehet, hogy nem is rosszul, lehet, hogy
nem is tévedésből…
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola természetesen
nem a 86 éves nyugalmazott plébános, Varjú Imre tulajdona, de hogy a benne tanuló gyerekek akár ismeretlenül is
sokat köszönhetnek az atyának, az egészen biztos. Főszerepet töltött be abban, hogy a 25 évvel ezelőtt még Ságvári
Endre Általános Iskolának nevezett intézményből a római
katolikus egyház jó nevű, megbecsült iskolája lett.
– Határozottnak kellett lenni, de végül sikerült, az egyházé lett az iskola is, a terület is. Már csak azért is jogos volt
az igény, mert korábban a karmelita nővérek oktattak e falak
között, tehát csak azt kaptuk vissza, ami a miénk volt.
A ma már nyugalmazott plébános közbenjárásának is
köszönhetően 1993 őszén kezdhette meg itt az „első új tanévét” az egyház. Az idén szeptember 3-án induló oktatási év már a 26. lesz a sorban, vagyis elmondható, hogy a
Szent Lőrincnek már van múltja, s főleg jó híre…
Az akkor még fiatalos, csupán 61 esztendős Varjú atya ma
már a 86. évét tapossa, de ugyanolyan reménykedéssel és lelkesedéssel várja az őszt, mint mindig az elmúlt évtizedekben.
Az intézmény igazgatóhelyettese, Szarvas Attila alpolgármester elmondta, hogy az iskolában a 8 évfolyam 16
osztályában 340 gyermek tanul, s az épületben kápolna,
könyvtár, olvasó- és számítástechnika-terem is van. A
legbüszkébbek azonban arra az új tornateremre, amelyet a
méretére és a felszereltségére tekintettel pontosabb tornacsarnoknak nevezni. Nem véletlen, hogy bajnoki kézilabda-mérkőzéseket is játszanak itt.
Varjú atya tehát a sajátjának érezheti az iskolát, az itt
tanuló gyerekeket, mert bő negyedszázada ő alapozta meg
azt, amit mára elértek.
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Az aktív pihenésre júliusban és augusztusban is lehetőség van

PROGRAMOK

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A foglalkozás az energiaegyensúly helyreállításával erősíti az
immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (New
Dance World tánciskola, gerinctorna, ringató, zumba, callanetics,
baba-mama klub, Etka-jóga) a nyári
időszakban szünetelnek. A nyári
leállásokról további információ az
elérhetőségeinken.
A művelődési ház augusztus 28-ig
10 és 17 óra között tart nyitva. Az
itt található Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók koncertekre,
színházi előadásokra, kiállításokra.
Terembérlési lehetőség esküvőkre,
összejövetelekre az elérhetőségeinken való 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 csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk össze.
Beiratkozás szerdánként 16–19
óráig, szombatonként 10–13 óráig.
A pályán szakképzett oktatók,
különleges minőségű mesterséges
burkolat, két sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskola-bokaykert.hu.
LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Júliusban és augusztusban szerdai
napokon nyári kézműves foglalkozások a könyvtárban:
Július 18. 16.30: Állati jó…
háztájiak
Július 25. 16.30: Állati jó… rovarok
Augusztus 1. 16.30: Állati jó…
kutyafélék
Augusztus 8. 16.30: Állati jó…
hüllők
Augusztus 15. 16.30: Állati jó…
szárnyasok
A foglalkozások a beiratkozott
olvasóknak ingyenesek.
A könyvtár nyári nyitvatartása az
alábbiak szerint alakul: hétfőn és
szerdán 13–19 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 9–15 óráig.
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
A könyvtár augusztus 3-ig zárva
tart. Nyitás: augusztus 6-án (hétfőn). A könyvtár nyári nyitvatartása
az alábbiak szerint alakul: hétfőn
és szerdán 13–19, csütörtökön
9–15, pénteken 12–18 óra között.
A könyvtár előterében a Tomory
Lajos Múzeum által összeállított
110 éves a SZAC című kiállítás
látható.
PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A könyvtár július 30. és augusztus 24.
között zárva tart.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 19. 14 óra: Fehér asztalnál
– a NYÉVE összejövetele
Július 20. 20 óra: Éjszakai asztalitenisz-verseny
Július 21. 14 óra: Te vagy az én
nagy szerelmem – a Fráter Loránd
Nótakör zenés-táncos műsora.
Művészeti vezető, rendező: Fényes
György.
Július 22. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Július 27. 15 óra: Civil börze a
ClubNetCet szervezésében
Július 29. 15 óra: Nyugdíjas táncklub – Anna-bál
Július 30-tól augusztus 3-ig: Fotós
tábor
Augusztus 5. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 7. 14 órától 17.30-ig:
Véradás
Augusztus 11. 8 óra: Baba-mama
holmik börzéje
Augusztus 12. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 16. 14 óra: Fehér asztalnál – a NYÉVE összejövetele
Augusztus 19. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub – Ilona-bál
Augusztus 25. 14 óra: Úgy szeretlek én téged – a Fráter Loránd
Nótakör zenés-táncos műsora.
Művészeti vezető, rendező: Fényes
György.
Augusztus 26. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 27-től 31-ig: Szívügyünk
a közlekedés – kerékpáros tábor
Augusztus 29. 9 óra: A LEO Európa-fórum jótékonysági programja a
SOFI szervezésében
Augusztus 30. 17 óra: Az 5KOR
Képzőművész Csoport kiállításának
megnyitója
Az Aulagalériában a Művészeti
Tárló Egyesület kiállítása látható
augusztus 3-ig. Az emeleti galériában a közösségi házban működő
SKICC Alakrajz Stúdió kiállítása
tekinthető meg augusztus 27-ig.
Az intézményben működő
szakkörök, klubok, tanfolyamok
nyári alkalmairól a 291-6564-es
telefonszámon lehet érdeklődni.
TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Kondor Béla
sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-3169885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő
központjában, a Herrich–Kiss-villában (Margó Tivadar utca 116–118.)
a látványraktár és a Kondor-emlékszoba az elérhetőségeink valamelyikén tett előzetes bejelentkezéssel
látogatható.
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 világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a Kenyér és
tank – 1956 pestszentlőrinci és
pestszentimrei eseményei című
tanulmánykötet teljes tartalmával:
http://18ker1956.hu/.
A központi iroda nyári zárvatartásáról a honlapunkon lehet tájékozódni.

A kutatószolgálat a múzeum nyári
költözése miatt szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható
ember – kamarakiállítás a 90 éve
született költőnő, Szécsi Margit
tiszteletére. A Pavilongaléria nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 12 és
16 óra között. A galéria augusztusi nyitvatartásáról tájékozódjon
honlapunkon.
Aeropark – Il–18-as repülőgép
(a Ferihegy 2B terminál mellett):
Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat
előzetes egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul és angolul, helytörténeti séták, múzeumpedagógiai
foglalkozások minden korosztálynak
(a teljes kínálat megtalálható a honlap Múzeumpedagógia menüpontjában), 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 szeptember 1-jéig
zárva tart.
HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől
a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos
egyeztetés alapján látogatható.
PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Július 25. 18 óra: NIA-foglalkozás.
Részvételi díj: 1500 Ft.
Július 28. 15 óra: Nosztalgia táncklub
– zenél a Magic Duó. Belépőjegy:
600 Ft.
Augusztus 11. 15 óra: Nosztalgia
táncklub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Augusztus 25. 15 óra: Nosztalgia
táncklub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
A NIA-foglalkozás részleteiről az elérhetőségeinken lehet tájékozódni.

ÁLLATI JÓ
MULATSÁGOK
Folytatódik a Lőrinci Nagykönyvtárban
az Állati jó mulatságok címmel futó
nagy sikerű kézművesfoglalkozás-sorozat. A foglalkozásokon a beiratkozott
olvasók vehetnek részt, a 6 év alatti
gyermekeknek szülői segítségre lesz
szükségük.
A foglalkozások augusztus 15-ig
tartanak, minden szerdán 16.30-kor
kezdődnek, és a részvétel ingyenes.
A résztvevők a megjelenésükkel
tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó/videofelvétel készül,
amelyet a könyvtár a honlapján vagy a
Facebook-oldalán közzétehet.

A KONDOR NYÁRON

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat,
hogy a Kondor Béla Közösségi Ház

nyáron az alábbiak szerint tart nyitva:
július 1. és augusztus 12. között,
valamint augusztus 27. és 31. között
hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között,
hétvégén pedig a rendezvényektől
függően. Augusztus 13. és augusztus
26. között zárva tartunk.
A zárvatartás idejére meghirdetett
programokat megtartjuk!
Az intézmény szakköreinek, klubjainak, tanfolyamainak nyári foglalkozásairól a 291-6564-es telefonszámon
lehet érdeklődni. Szeptember 1-jétől
ismét a szokásos időben, 8-tól 20
óráig tartunk nyitva.

VARRÓTÁBOR
FIATALOKNAK
Időpont és helyszín: augusztus 13–17.
(9 és 13 óra között), Pestszentimrei
Közösségi Ház.
Intenzív nyári tábor 12 éves kortól.
Készíts magadnak tolltartót, tornazsákot, varrj menő haspólót! A varrógépet
és a szükséges eszközöket biztosítjuk.
Előzetes jelentkezést kérünk elérhetőségeink egyikén. A helyek száma
korlátozott!
Díja: 20 000 Ft/hét vagy 5000 Ft/
nap.

VARRÓTÁBOR
FELNŐTTEKNEK
Időpont és helyszín: augusztus
27–31. (9 és 13 óra között), Pestszentimrei Közösségi Ház.
A varrótáborban kifejezetten
hobbivarrónők számára kifejlesztett,
modern tananyagot használunk, az
önálló varráshoz szükséges tudást
adjuk át. A kezdőknek hirdetett táborunkban a gép befűzésének és az
egyenes varrásnak az elsajátításától
eljutunk odáig, hogy a hétköznapok
során szükséges igazításokat (cipzárcsere, nadrágfelhajtás) képesek
legyenek elvégezni.
A táborhoz a második napig lehet
csatlakozni.
Előzetes jelentkezést kérünk elérhetőségeink egyikén.
Díja: 20 000 Ft/hét vagy 5000 Ft/
nap.

PROGRAMAJÁNLÓ
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LENDÜLETBEN –
NYÁRON IS
A közismert ingyenes sportolási lehetőségek a nyári hónapokban is folytatódnak. Igaz, némileg „timsózottan”,
mert nem valamennyi sportág mozgatja meg a kerület
felnőtt lakosait. Akik azonban itthon vannak, azokat szeretettel várják egy kis mozgásra.
Íme a kínálat, amely szeptembertől ismét kibővülve várja majd az
érdeklődőket.
Futópont
Időpontok: július 16.–július 31.
Hétfőn és csütörtökön 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 06-20-225-5462
Nordic walking
Időpontok: július 16.–augusztus 30.
Hétfőn 17.30-tól, csütörtökön 18 órától
Helyszín: Bókay-kert
Edző: Schwarz Mária, 06-30-961-7731

SOKSZÍNŰ NYÁRI
TÚRÁK

Nyáron sincs megállás a Téry Ödön Túraklubnál. Júliusban még
két, augusztusban pedig három vasárnapon szerveznek túrát.
Íme, a kínálat:
Július 22. Hajókirándulás Szentendrére. Program: séta a Dunaparton és Szentendrén. Találkozó 10 órakor (Vigadó téri hajóállomás), a hajó indul 10.30-kor. Túratáv: 6 km. Költség: hajójegy
1 útra 2200 Ft, retúr 3300 Ft. 65 év fölötti nyugdíjasoknak és
diákoknak 25% kedvezmény. Jegyelővétel vagy on-line foglalás
ajánlott. Visszautazás tetszés szerint hajóval, autóbusszal vagy
HÉV-vel. Hazafelé a hajó 17 órakor indul, a Vigadó térre 18 órára érkezik. Vezető: Szabó Lászlóné.
Július 29. Cserhát hegység. Útvonal: Karancsberény–országhatár–Nagy-Hallgató–Holya–Fehér-hegy–Ipolytarnóc. Találkozó:
6.25 (Stadionok autóbusz-pu.), indulás: 6.40, jegyváltás Salgótarjánig. Túratáv: 15 km, közepesen nehéz. Költség: 5700 Ft. Vezető: Egyed Endre.
Augusztus 5. Pilis hegység. Útvonal: Csobánka–Pilisszentkereszt. Találkozó: 8.30 (Batthyány tér), indulás: 8.38. Túratáv: 8
km. Költség: BKV + 1000 Ft. Vezető: Borsat Éva.
Augusztus 19. Bakony hegység. Útvonal: Hárskút–Papod-hegyi
kilátó (644 m)–Eplény-vasútállomás. Találkozó: 8.30 (Népliget
autóbusz-pu.), indulás: 8.45. Jegyváltás Veszprémig. Túratáv: 11
km, közepesen nehéz. Költség: 5500 Ft. Vezető: Egyed Endre.
Augusztus 26. Pilis hegység – Szűcs István-emléktúra. Útvonal:
Pilisszentkereszt–Kanyargós-patak–Hideg-lyuk–Dobogókő. Találkozó: 7.45 (Batthyány tér), indulás: 8 óra. Túratáv: kb. 7 km.
Költség: BKV + 600 Ft. Vezető: Versegi Károlyné. Túra közben
megemlékezés Dobogókőn a Téry Ödön-emlékműnél 13–14 óra
között. Aki nem tud részt venni a túrán, de a megemlékezésen
szeretne részt venni, autóbusz indul Pomázról 11 óra 55 perckor.

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Lőrinci Nagykönyvtára Mészöly Ágnes
ötlete alapján meseíró pályázatot
hirdet általános iskolások részére.
A téma az időgép. A történet így kezdődjön: „Amikor Patti először mesélt
arról, hogy a nagypapája egy igazi
időgépet fabrikál a kertjük végében
roskadozó fészerben, csak a fejemet
csóváltam.”
Beadási határidő: szeptember 28.
A pályamű tartalmazza a pályázó
adatait (név, osztály, iskola, felkészítő
tanár neve, elérhetőség), és maximum
3 gépelt oldal legyen, papíron vagy
elektronikus formában.
Az eredményhirdetés az októberi
könyvtári hét vasárnapján lesz.

VÉRADÁS
A RENDŐRSÉGEN
ÉS A KONDORBAN
A Magyar Vöröskereszt július 24-én 15-től 18 óráig a XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon (Üllői út 438.), augusztus 7-én 14
órától 17.30-ig a Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor Béla
sétány 8.) rendez lakossági véradást.
Fontos tudnivalók: minimálisan 50 kilogrammos testsúly és
betöltött 18. életév szükséges (maximum 60 év). A regisztrációhoz a személyi igazolvány, a lakcímkártya és TAJ-kártya kötelező. A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.

VÁROSKÉP p 2018. július 17. XXVII. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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ÖNKORMÁNYZAT

A képviselő-testület május 29-i ülésén született rendeletek, határozatok

RENDELETEK
Zöld utat kapott a sportcentrum fejlesztése

Rendeletek

Határozatok

1. A képviselő-testület 13 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással alkotta
meg az önkormányzat 2017.
évi zárszámadásáról szóló
11/2018. (V.29.) sz. rendeletet. A testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 6 tartózkodással felkérte
a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről
szóló 27/2018. (XII.15.) sz.
rendelet módosítása során a
maradvány előirányzatosításáról.
2. A képviselő-testület 13 igen
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással hozta
meg a 12/2018. (VI.4.) sz.
rendeletet az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről
szóló 27/2017. (XII.15.) sz.
rendelet módosításáról.
3. A testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el a 13/2018.
(VI.5.) sz. önkormányzati
rendeletet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,
valamint az eseményekhez
kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak
mértékéről szóló 37/2011.
(XI. 15.) sz. rendelet módosításáról.
4. A képviselő-testület 19 igen
szavazattal és 1 tartózkodással alkotta meg a változtatási
tilalom elrendeléséről szóló
14/2018. (VI.5.) sz. önkormányzati rendeletet.
5. A testület 19 igen szavazattal
és 1 ellenszavazattal hozta
meg a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
városrendezési és építési szabályzatáról
szóló 15/2018. (VI.5.) sz.
önkormányzati rendeletet a
60/2006. (IX.12.) sz. rendelet
módosításáról.

6. A
 képviselő-testület 14 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással elfogadta
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 30/A. §
(2) bekezdése alapján a Vasút u. 51–54. (hrsz. 144318144321) ingatlanokra vonatkozó – az Atridome Ingatlan
Kft. mint a cél megvalósítója
által készített – telepítési tanulmányterv B-változatát, és
felhatalmazta a polgármestert
az Atridome Kft-vel kötendő
településrendezési szerződés
kidolgozására, valamint a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre városrendezési és építési
szabályzatáról szóló 60/2006.
(IX.12.) sz. önkormányzati
rendelet módosítására irányuló eljárás megindítására,
lefolytatására és a szükséges
intézkedésekre. A kidolgozandó
településrendezési
szerződésnek ki kell térnie a
beruházás kivitelezése által
okozott környezetterhelés és
forgalmi terhelés kezelésére
és kompenzációjára.
7. A testület 19 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött,
hogy – figyelembe véve a testületi, ügyrendi és koordinációs bizottság javaslatát – az
önkormányzattal együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezeteknek
az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő támogatásával egyetért, és a támogatásukra elfogadott összeget az
előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint osztja fel.
A képviselő-testület 19 igen
szavazattal egybehangzóan határozott arról, hogy – figyelembe véve a testületi, ügyrendi és
koordinációs bizottság javaslatát – a civil alap terhére kiírt
pályázat keretében pályázó ala-

pítványoknak az előterjesztés a lent felsorolt helyszínek te- Futókörök
legesítést követő aláírására és a
2. sz. mellékletében szereplő kintetében a sportpark/futókör 1. L
 akatos-lakótelep – Büdi-tó szükséges intézkedésekre.
támogatásával egyetért, és a tá- funkciók
megvalósításához.
(Erőmű-tó) – 400 méteres, 10. A képviselő-testület 14 igen
mogatásukra rendelkezésre álló Pestszentlőrinc-Pestszentimre
szavazattal, 3 ellenszavahrsz. 152646/6
pályázati forrást az előterjesztés Önkormányzata vállalja a sport- 2. V
zattal és 1 tartózkodással
 ilmos Endre Sportcentrum
2. sz. melléklete szerint, a civil park/futókör funkció szerinti
határozott arról, hogy a Ma– 400 méteres, hrsz. 156208
tanácsadó testület javaslatának fenntartását,
karbantartását,
gyarország 2017. évi közmegfelelően osztja fel.
üzemeltetését – biztosítva azok
ponti költségvetéséről szóló
A képviselő-testület 17 igen
A testület 19 igen szavazattal bárki általi, korlátozás nélküli szavazattal és 3 tartózkodással
2015. évi XC. törvény XVII.
egyhangúlag felkérte és felhatal- ingyenes használatát, ideértve úgy döntött, hogy a 333/2016.
Nemzeti Fejlesztési Miniszmazta a polgármestert az előter- az eszközök őrzését, karbantar- (VIII.15.) sz. határozatát az alábtérium fejezet 20. cím 482
jesztés 1. és 2. sz. mellékletében tását is – az átadástól számított biak szerint módosítja:
alcím 1. jogcímcsoport „A
szereplő civil szervezetekkel 5 évig. Az önkormányzat köte- Budapest Főváros XVIII. kerület
16 kiemelt sportág sportlékötendő támogatási szerződé- lezettséget vállal arra is, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre
tesítmény-fejlesztésének tásek létrehozásával kapcsolatos az ingatlant, amelyen a sport- Önkormányzat Képviselő-tesmogatása” fejezeti kezelésű
intézkedésekre és a szerződések park/futókör létesül, a fejlesz- tülete a Nemzeti Szabadidős –
előirányzat terhére nyújtott
aláírására.
tés átadásától számított 5 éves Egészség Sportpark Program ketámogatás előírásai szerint
8. A képviselő-testület 13 igen fenntartási időtartamon belül retében a felsorolt helyszíneken
az önkormányzata kizárólaszavazattal, 2 ellenszava- nem osztja meg, az ingatlant a sportparkok esetében összesen
gos tulajdonában álló 1181
zattal és 5 tartózkodással és a sportpark/futókör fejlesz- legfeljebb bruttó 8 millió forint
Szélmalom utca 33–53.
úgy döntött, hogy a PLER tés eredményét, annak tárgyait előkészítési és kiegészítő megalatti (hrsz. 150230/15), kiKézilabdasport Kft. által a nem terheli meg és nem idege- valósítási összeget, a futókörök
vett szabadidőpark megne2018/2019-es tao-program- níti el, illetve azokon nem végez esetében pedig összesen legfelvezésű belterületi ingatlara benyújtott Deák „Bam- vagy tesz lehetővé olyan változ- jebb bruttó 4 millió forint előkénon található 8 teniszpálya
ba” Sportcsarnok átalakítása tatást, amely az új létesítmény szítési és kiegészítő megvalósításportcélú fenntartását, üzemeltetését 15 évre biztosítja.
és bővítése megnevezésű használatát hátrányosan befo- si összeget biztosít a mindenkor
A képviselők felkérték és
pályázathoz – amelyben a lyásolja.
hatályos költségvetés terhére.
munkálatok kivitelezési ös�A testület felkérte és felhatalA képviselők felkérték és fel- felhatalmazták a polgármestert
szköltsége 1.042.378.635 fo- mazta a polgármestert a szüksé- hatalmazták a polgármestert a a nyilatkozat aláírására és az
rint – önerőként 200 millió ges intézkedésekre és nyilatko- szükséges intézkedések megté- egyéb szükséges intézkedésekre. A testület az önkormányforint támogatást biztosít a zatokra.
telére.
megvalósítás évében hatá9. A testület az önkormányzat zat vagyonáról, a vagyontárlyos költségvetés terhére. A Sportparkok
vagyonáról, a vagyontárgyak gyak feletti tulajdonosi jogok
képviselők felkérték és felha- 1. 
Búvár Kund tér – D-típus,
feletti tulajdonosi jogok gya- gyakorlásáról szóló 15/2013.
talmazták a polgármestert a
hrsz. 153081/49
korlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet 30. § (6)
szükséges intézkedésekre és 2. Herrich Károly tér – D-típus,
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján 14
nyilatkozatokra, valamint az
hrsz. 147759/65
bekezdés c) pontja és a 20. igen szavazattal, 3 ellenszavaezzel kapcsolatos kiegészítő 3. Sportkastély – D-típus, hrsz.
§ (2) bekezdése alapján 17 zattal és 1 tartózkodással hoztámogatási és együttműkö140482/2
igen szavazattal egyhangúlag zájárult ahhoz, hogy a Golden
dési megállapodás aláírásá- 4. 
Gödör tér – D-típus, hrsz.
döntött úgy, hogy az önkor- Ace Sport and Tennis Club Kft.
ra.
150046
mányzat a Nyúlcipő Kon- és a Városgazda XVIII. kerüA testület 17 igen szavazattal 5. C
 sontváry Kosztka Tivaduktív Közhasznú Alapít- let Nonprofit Zrt. között 2015.
és 3 tartózkodással úgy határodar utca – D-típus, hrsz.
ványnak 2018. július 1-jétől október 30-án a 1181 Szélmazott, hogy a Nemzeti Szabadidős
151159/39
5 évre ingyenes használatba lom utca 33–53. alatti (hrsz.
– Egészség Sportpark Program 6. Kandó Kálmán tér – D-típus,
adja konduktív pedagógiai 150230/15), kivett szabadidőcímű felhívásra benyújtott páhrsz. 145688/3
közfeladatai ellátására az ön- park megnevezésű belterületi
lyázattal kapcsolatban hozott 7. 
Aranyeső utca – D-típus,
kormányzat tulajdonát képe- ingatlanon található 8 tenisz332/2016. (VIII.15.) sz. határozahrsz. 152175/19
ző XVIII., Lakatos út 13. fszt. pálya és kiszolgáló helyiségeik
tát az alábbiak szerint módosítja: 8. 
Szent Lőrinc Lakótelep –
6. alatti (hrsz. 152172/2) 164 üzemeltetésére létrejött bérleti
Budapest Főváros XVIII. keD-típus, hrsz. 150259/30
m2 alapterületű üzlethelyisé- szerződést a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény
rület Pestszentlőrinc-Pestszen- 9. Thököly út – D-típus, hrsz.
get.
timre Önkormányzat Képvi155447/18
A képviselők felkérték és fel- 11. § (10) bekezdése alapján 5
selő-testülete úgy dönt, hogy 10. Vilmos Endre Sportcentrum hatalmazták a polgármestert a évvel meghosszabbítsák.
x 184 11/07/2018 14:35
1
(Folytatás
a következő számban)
tulajdonosi hozzájárulását adja UroMedKft_KER-61_szerzodes_20180702_143
– C-típus, hrsz. 156208
haszonkölcsön-szerződés
vég- Page

NYÁRI VÁROSKÉP
Értesítjük olvasói nkat, hogy következő számunk augusztus 23-án
jelenik meg. A nyári időszakban valamennyiüknek kellemes pihenést kívánunk!

Közhasznú
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget
Könyvmentő Egyesület
kiemelten közhasznú
könyvterjesztésre pedagógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik
könyvadományaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
HOSSZÚ TÁVÚ
FELADATAINAK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS

gépkezelői munka
TISZTA, KULTURÁLT
KÖRNYEZET 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET
HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 497 0039
E-mail: info@wdental.hu

HungaroControl
(Budapest, Igló utca)
épületekbe keresünk

TAKARÍTÓ
kollégákat

alapbér + cafetéria
+ utazási költség
térítésért.
100%-os bejelentett
munka, családi
adókedvezmény
igénybe vehető.
Érdeklődni telefonon:

06-20-422-0791

DEXA csontsűrűségmérés
a Margit Medical Centerben

1027 Budapest, Henger u. 2/B. (Margit híd budai hídfő)

A korábban a Bajcsy Zsilinszky Kórház területén
működő DEXA rendelésünket, jelenleg a budai Margit
Medical Center magánrendelőben folytatjuk.
A vizsgálatokat térítés ellenében végezzük, áraink a
www.margitmedical.hu honlapon megtekinthetőek.
Beutaló nem szükséges!
Rövid előjegyzési idő!
A leletet a vizsgálat végén azonnal kézbe adjuk!
Bejelentkezés: munkanapokon 8-14 óra között,
(06-1) 998-00-10-es telefonszámon,
vagy bármikor e-mailben:
csontsuruseg@margitmedical.hu címen.
Szeretettel várjuk régi és új betegeinket!
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
SZOLGÁLTATÁS
n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330,
06-20-491-5089
n Kéménybélelés, kondenzációs, illetve hagyományos tüzelőberendezésekhez, Ügyintézéssel,
kiszállási díj nélkül. Mosolygós árak, ügyfélbarát munkavégzés. botoskemeny@gmail.com,
06(20)624-0601
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, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa
készítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere
esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719201
n Víz Gáz Fűtés gyors szerviz, karbantartás. Társasházak közületek

és magánszemélyek részére. Készülék csere, teljes épület gépészeti
kivitelezés. Dugulás elhárítás. Mester épületgépészet. Tel: 06 20 3922231

n Bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását,

ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982,
WWW.Koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen

bioszerekkel. 06306170351

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon, javítása
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318
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 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 VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA
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 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, ka¬puk,
kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE
LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 0670-544-4050
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, 06-1284-92-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért.
Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55
n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók)

bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor,
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. Tel: 0620/3414-323

n Igazi, hangulatos polgári lakásra vágyik? Megkaphatja! ELADÓ egy igen

jó állapotú, 110 négyzetméteres, XI. kerületi, Fadrusz utcai, társasházi,
második emeleti, cirkófütéses (plusz cserépkályhás) lakás: három
szobával, hallal, plusz cselédszobával és kamrával. A lakás egy része
fákkal határolt belső udvarra néz, balkonnal, másik része az utcára. Hét
évvel ezelőtt a lakás összes villanyvezetékét kicserélték, vízcsöveit falba
süllyesztették, új radiátorokat, új gázkazánt és új ablakkereteket kapott a
lakás. Ára: 74,9 millió forint. Telefon: 06-30-9519251.

ÜZLET HELYISÉG KIADÓ
n 18. KERÜLETI BEVEZETETT FODRÁSZÜZLEBE, PEDIKÜR-MŰKÖRÖM, VAGY
KOZMETIKUS RÉSZÉRE HELYISÉG, VÁLL ALKOZÓI IGAZOLVÁNNYAL KIADÓ. TEL.:
0630-376-8900

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL
MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152
n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő ös�szegyűjtése, szelektálása, tároló edényekben való elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények ürítése.
Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239 Budapest, Nagykőrösi út
353. Tel: 06-70/657-8165
n Mérlegképes könyvelő munkatársat keresünk teljes vagy részmunkaidőben. Telefon: +36 30
9627 985, e-mail: 9627985@163.com
n NEMO PACK KFT. FELVÉTELT HIRDET CSOMAGOLÓANYAG GYÁRTÓ ÜZEMBEN
TÖRTÉNŐ FIZIK AI MUNK AVÉGZÉSRE BETANÍTOTT MUNK ÁS POZÍCIÓRA. – 8 ÓRÁS
MUNK AVÉGZÉS, - JÓ FIZIKUM, - TERHELHETŐSÉG! TEL.: 061-296-0370. XVIII. KER.

Gerinc és izületi diagnosztikai és terápiás központ
Dr. Németh Lóránd
gerinc és izületi specialista
reumatológus főorvos

Ne éljen
fájdalommal !

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom,
Bejelentkezés:
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos
06 1 291 - 0539
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és
06 1 290 - 0921
szakszerű kezelése
1181. Budapest
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek
Üllői út 419.
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós
és infúziós kezelési lehetőségek www.maganreumatologia.hu

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ
POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

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 munkavégzés, monotóniatűrés.
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 LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag
mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését
akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött
fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást
szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése,
karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35
623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő
(kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.
n TETŐFEDŐ-BÁDOGOS SZAKMUNKÁS: Feladatok: A Társaság által
üzemeltetett, karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: - napi
hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; - eresz, ereszcsatorna javítása, karbantartása;
- tető takarítása; - eresz takarítása; - egyéb tetőfedő-bádogos tevékenység ellátása. A
leendő munkavállalónak ismernie kell a munkájához szükséges hatályban lévő szabályzatokat
és eljárási utasításokat. Az ezekben rögzített munkafolyamatokba épített ellenőrzési
kötelezettségeknek eleget kell tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos
szakmunkás bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett,
hosszútávú munkalehetőség.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti
Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges szakképesítés: motorfűrészkezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi
a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros
adaptereket kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a
felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű
fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót,
a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak
ellátására. Feladatok: - 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 elhárításának
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).
n MŰSZAKI MENEDZSER: Társaságunk „műszaki menedzser lakások és
üzlethelyiségek kezelésére” pozícióba keres munkavállalókat. Feladatok: - közműszámlák
kezelése; - közműhibák kivizsgálása; - keretszerződések kezelése; - üres helyiségek műszaki
állapotának nyilvántartása; - hibabejelentés alapján a nagyobb munkáknál költségvetés
készítése Terc programmal; - a beszerzések, megrendelések, vállalkozói számlák igazolása; az új bérleti szerződéseknél az ingatlantörzs adattisztítása; - műszaki előkészítési feladatok,
felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - kivitelezési munkák
pályázatainak összeállítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, helyszíni bejárások
levezetése, jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók munkájának koordinálása, szervezése,
ütemezése, számonkérése; - elkészült munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való
együttműködés; - garanciális időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb adminisztrációs
feladatok ellátása. Elvárások: műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki végzettség; minimum
3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook);
pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés; jogosítvány B kategória;
határozottság, jó fellépés, rugalmasság, aktivitás. Előny, de nem feltétel: felelős műszaki
vezetői vagy műszaki ellenőri jogosultság.
n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő
pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok
színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és
diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi
végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés,
kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil,
hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.
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 munkakörhöz és
munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és
karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos
használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás,
csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.
n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk.
Feladatok: - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók
életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete
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 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
online pénztárak működtetése, a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási
idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető
karórák érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadása; - szigorú számadású
nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának
biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések
készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
(pénztárosi múlt előny lehet!); több műszak vállalása (5:30-14:00 és 13:30-21:00);
precizitás, megbízhatóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány;
PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria.
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.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az
alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására
közzé teszi pályázati felhívását
Alacska út - 2138 m²- területhasználat – hrsz: 156058/b
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 64+49 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A
Forgó utca – 536 m² – területhasználat – hrsz: 157410/2
Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m² - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4
Havanna utca 1. fszt. 63. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/63
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. 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 50. fszt. 221-222 – 23+9 m² - üzlet – hrsz:151159/A/221-222
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
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5. – 44 m² – üzlet – hrsz: 140507/0/A/8
Kisfaludy utca 68/b. - 12 m² - teremgarázs – hrsz: 140507/0/A/1
Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2
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 144. fsz. 1. sz. – 16 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/137
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138
Margó Tivadar utca 152. fszt. 2. – 14 m2- üzlet – hrsz:150228/52/A/145
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
Németh József utca 53. fszt. 2. – 250 m2 – területhasználat - 152321
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
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 15. fszt. 137 – 16 m2 – üzlet – 150228/65/A/137
Tövishát utca 19. fszt. 142. – 14 m2 – üzlet - 150228/65/A/142
Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153
Üllői út 313. fszt. 3. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 313. fszt. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 340. fszt. 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 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147
Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap
a XVIII. kerület, Baross u 7. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő
5000 forint 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:
2018. augusztus 27. 9.00–16.00 óra

Pályázat elbírálása:

2018. augusztus 31. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése: +36 1 297 4461
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu

Budapest XVIII. kerület Életfa Szociális
Szolgálat munkatársat keres
Budapest XVIII. kerület Életfa Szociális Szolgálat
munkatársat keres szociális alapszolgáltatás keretében
házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításához gondozó,
ápoló munkakörbe.
Jelentkezés feltétele: szociális gondozó és ápoló, szociális
szakgondozó, ápoló képesítés.
Budapest XVIII. kerület Életfa Szociális Szolgálat munkatársat
keres szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtás
szolgáltatás biztosításához gondozó, ápoló munkakörbe
vezető gondozói feladatok ellátására.
Jelentkezés feltétele: munkakörhöz illeszkedő felsőfokú
végzettség.
Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél
kíséretében e-mailben vagy postai úton
E-mail: kozpont@eletfa18.hu
Postacím: 1184 Budapest, Lakatos út 9.
Érdeklődni lehet: 06 20 2621926 telefonszámon

VÁROSKÉP p 2018. július 17. XXVII. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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Közösen fociztak Erdélyben székely és magyar gyerekek

SZÉP NAPOK
A „TESTVÉRNÉL”
Arany- és ezüstéremmel tértek haza

�

Harmadik alkalommal rendezték meg a Székely–Magyar Utánpótlás Labdarúgó Tornát
júniusban a Hargita megyei Tusnádfürdőn,
kerületünk testvérvárosában. A két korosztályt
képviselő SZAC-on túl további öt egyesület fiataljai vettek részt a megméretésen, amelynek fontos
célja volt, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz az erdélyi és az anyaországi gyerekek. A
torna egyik szervezőjét, Werner Pétert, a Város
rehabilitáció18 Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.
RÓTH FERENC
– A labdarúgó-vébével természetesen nem vetekedett a torna, de
sajátos élményében egészen biztosan felvette vele a versenyt.
– Ez valóban így van, mert olyan
sport- és közösségi élményt kaptak a gyerekek, amely örök élmény marad számukra. Akkor is,
ha focista válik belőlük, akkor is,
ha néhány év múlva más irányba
viszi őket az életük. Az erdélyiek
vendégszeretete közismert, különösen akkor, ha magyarokról
van, szó, meg gyerekekről. Gondolhatja, hogy csupa-csupa jóban
volt részünk, a tenyerükön hordtak bennünket a vendéglátóink.
– S mit lehetett kiolvasni azokból
a tenyerekből?
– Szépet és jót. Akkor sem tudnék rosszat mondani erről a júniusi hétről, ha akarnék.

BÉKÁS-SZOROS,
SZENT ANNA-TÓ
– Kérem, meséljen kicsit ezekről az
erdélyi napokról lapunk olvasóinak.
– A tökéletesen megszervezett

vendéglátáson túl megismerhettük a környéket, a híres erdélyi látnivalókat. A gyerekek
arcára volt írva, hogy megfogta
és lekötötte őket, amit láttak.
Jártak Hargitafürdőn, megcsodálhatták a Békás-szoros
szikláit, a Madarasi-Hargita
hegycsúcsait is, nem beszélve a
Szent Anna-tó és a Gyilkos-tó
nyújtotta élményről. Ehhez párosult a figyelmes és szeretettel
teli vendéglátás, ami tényleg
tökéletessé tette a napjainkat.
– Beszéljünk a sportról, a fociról,
hiszen az utazásuk célja ez volt.
– A székely–magyar focitornát
az idén már harmadik alkalommal rendezték meg, s nem tévedek, ha azt mondom, hogy lesz
negyedik is…

12 EGYESÜLET,
300 GYEREK

– Azt még nem is kérdeztem, hogy
miként került képbe a kerület…
– Az ötlet és a kapcsolat Csepel
polgármesterétől, Borbély Lénárdtól származik, aki felkért
bennünket, hogy mint másik

testvérváros, legyünk társszervezői és résztvevői ennek a tornának. Éppen azokban a napokban kezdődött a nyári szünidő,
így örömmel mondtunk igent.
Eljött Erdélybe Ughy Attila polgármester is, aki elmondta, hogy

– Élvezhette is a gyerekfocit a csíkszeredai sportcsarnokban, amelyet a tragikus körülmények között elhunyt hegymászóról, Erőss
Zsoltról neveztek el. A „sporttörténelmi” hűség kedvéért hadd
mondjam el, hogy a két korosz-

Délelőtt a foci, délután az erdélyiek kedvessége
adott élményt.

nagyszerű élményekkel gazdagodott.
– Arról nem beszélve, hogy szereti
a sportot…

tályt, vagyis a 11 és a 13 éveseket
hat erdélyi és hat magyar csapat
képviselte. Erdélyt Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kézdivá-

sárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Gyergyószentmiklós,
míg a magyar utánpótlást a SZAC,
a Csepeli Utánpótlás SE, az Óbudai Gázgyár, az UTE Labdarúgó
Akadémia, a Videoton Baráti Kör
Egyesület és a Kisvárda.

ARANY ÉS EZÜST
– Ennyi csapat, ennyi gyerek versenyeztetése nem lehetett egyszerű.
– Tényleg sokan voltak, mert legalább háromszáz gyerek érkezett
Tusnádfürdőre, akiket panziók-

ban helyeztek el, s ott oldották
meg az étkezésüket is, kifogástalanul. Megállás egy pillanatig
nem volt, mert délelőtt a foci,
délután az erdélyiek kedvessége
adott élményt.
– És mi volt a sporttal, amiért elutaztak erre a szép helyre? Hogy
szerepeltek a gyerekek?
– Örömmel mondom, hogy kiválóan helytálltak a srácok. Az
idősebbek, a 13 évesek elhozták
a kupát, a 11 évesek pedig a második helyen végeztek. Így lett
tökéletes az erdélyi kirándulás.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

SZÍNES GÁLA A GLORIETTBEN
Bemutatták az elmúlt évben szerzett tudásukat

�

Szokásosan az iskolaév végén gálájukon mutatták be a szülőknek,
a meghívott vendégeknek a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola,
illetve a Gloriett Sportegyesület fiataljai az elmúlt évben megszerzett
tudásukat június 22-én.

Ó, ha nekünk ilyen tágas térben
lettek volna annak idején a tornaóráink és az edzéseink! – sóhajt
fel óhatatlanul az ember, amikor
első alkalommal lép be a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola
tornacsarnokába. Pedig ezt sem
tegnap építették, hiszen annak ellenére, hogy az intézmény a kerület legfiatalabb általános iskolája,
a Gloriett-lakótelepen már 1989ben megkezdődött az oktatás.

KICSIK ÉS NAGYOK
Az iskola és a Gloriett Sportegyesület tanévzáró ritmikus
gimnasztika gáláján a szülők izgatottan figyelték az egyes kor-

osztályokba tartozó mintegy 160
gyermek felvonulását, ami érthető, hiszen ki ne nézné örömmel,
amikor családtagja bemutatja,
hogy mit tanult az elmúlt tanévben? A diákok között voltak kisebbek és nagyobbak, alsósok és
felsősök, s olyanok is, akik talán
már végzősök. Voltak, akik különböző színű és mintájú egyedi
ruhákban pompáztak, mások
csak fehérbe vagy csak feketébe
öltöztek, ami a műsorban kapott
jelentőséget. A lényeg azonban az
volt ezen a napon, hogy a főszereplők bemutassák az elmúlt
időszakban szerzett tudásukat, a
korábbiakhoz viszonyított fejlődésüket.

BEVÁLT
ELKÉPZELÉSEK
Köszöntőjében Timotityné Sibalin Hajnalka igazgató elmondta, hogy az év vége mindig jó
alkalom arra, hogy számvetést
készítsenek,
visszatekintsenek
az elmúlt tanévre. A nyolc évvel
ezelőtt létrejött Gloriett Sportegyesület alapvető célja az, hogy a
köznevelés-típusú sportiskola tanulóinak minőségi sportképzést,
sportolási lehetőséget nyújtson
oly módon, hogy a tanulás és a
sporttevékenység egyenértékűként jelenjen meg.
Az igazgatónő hozzátette,
hogy az elmúlt évek bebizonyí-

tották: az elképzelések helytállók
voltak. Az egyesület tagjai közül
a fiúk és a lányok számára is adott
a lehetőség különböző sportágak
kipróbálására. Az itt tanulók napi
szinten vesznek részt ritmikus
gimnasztika, labdarúgás-, szertorna-, balett-, tánc- és egyéb
sportági képzésben.

EREDMÉNYEK
ÉS FELTÉTELEK
A sportoló gyerekek szorgalmát,
elkötelezettségét, az edzők áldozatos munkáját mutatja a számos
területi, országos és budapesti
versenyen elért jó eredmény. A
tornászok, akik összesen huszonhét versenyen vettek részt eddig,
133-szor értek el első helyezést,
135-ször másodikat, és 132 alkalommal állhattak a dobogó
harmadik fokán. A szép eredmé-

nyeknek köszönhetően az éves
összesített rangsorban a ritmikus
gimnasztika szakág 44 egyesülete
között kilencedik helyezést értek
el. A másodosztályú versenyzőket indító sportszervezetek
rangsorában harmadikok lettek,
a harmadosztályúak között pedig
első helyen végeztek.
Mindezekhez az eredményekhez nélkülözhetetlen a szülői támogatás, illetve az iskolában rendelkezésre álló feltételek.
A tágas épületben 16 tanterem
mellett további 8 szaktanterem,
tornaszobák, egy tornacsarnok,
egy 5000 kötetes könyvtár, kiállítások, bálok rendezésére is
alkalmas aula és tágas étterem
szolgálja az oktató-nevelő munkát. A játszóudvar mellett sportpályák, sátorfedésű műfüves
labdarúgópálya és 60 méteres
futópálya áll rendelkezésre.

A gála délutánjára egységesen
készült a 163 részt vevő diák, valamint a gyakorlatokat és a műsort
betanító edzők, tanárok. Ennek
megfelelően igazán színes és hangulatos volt a program, sokszor
már érett tudásról és művészi érzékenységről adtak számot a növendékek a megjelent családtagok
és ismerősök őszinte örömére.
-bodzay-
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SZÉP EMLÉKEKKEL BÚCSÚZIK

Molnár Zoltán három év után köszönt el a PSK-tól

�

Sok mindenről árulkodhat
a tabella. A
BLSZ I. osztályában
szereplő Pestszentimrei SK bizonyítványáról is sokat
mondhat. Például
hogy az imreiek a
középmezőnyben,
a 10. helyen végeztek a 16 csapatos
bajnokságban, ami
elfogadható teljesítmény. Beszél arról
is, hogy erős volt a
támadó alakzat, de
a védelmi sor gyenge, hiszen a 44-65ös gólkülönbség
ezt sugallja. Az őszi
bajnoki rajtra történő felkészülés előtt
beszéltünk az akkor
még vezetőedző
Molnár Zoltánnal.
– Elégedett?
– Igen, az vagyok, mert teljesítettük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé.
– Nem akarok belekötni a mondandójába, de egy szezonnal korábban,
újoncként a nyolcadik helyen zártak, most viszont kettővel hátrébb,
tehát van némi visszaesés.
– Ha csak a helyezést nézzük, akkor
hátrébb kerültünk. Azt mondom,
hogy inkább az a korábbi hely volt
némileg csalóka, s ez a mostani, a
tizedik tükrözi a realitást.
– Ha már a hátrébb csúszásról beszélünk: mi lehetett az oka?
– Amint a helyezésünket mutató tabella is elárulja, a véde-

Váratlanul

lemben voltak gondok, mert
a harminc meccsen kapott 65
gól sok. Nagyon sok. Azt jelenti, hogy meccsenként kettőnél
többször került a hálónkba a
labda. Ezt még egy, a miénknél
jobb támadósorral is nehéz kiegyenlíteni.
– Ezek szerint az elöl látottakkal
elégedett volt.
– Nagyjából, sőt azt mondom,
hogy majdnem teljesen. Más-

fél gól meccsenként ha nem is
szuper, de elfogadható. Tudom,
sok gól maradt a lábakban, s
ha ezeket értékesítettük volna,
előrébb zártunk volna. De most
már mindegy, ez lett a vége, így
néz ki a tabella.
– Nem tévedés azt mondani, hogy
pontosan a PSK-nál „szakadt ketté” a BLSZ I. osztály tabellája. Az
önök mögött végzett csapatnak
csak egyetlen ponttal volt keve-

sebbje, a PSK előtt álló, a kilencedik helyen végző viszont tíz ponttal
elment.
– Mondhatnám erre, hogy mi vezetjük az alsóházi tabellát…
– Mire, kikre lesz szükség, hogy a
„felsőházba” kerüljenek?
– Igazolásokra feltétlenül, mert
azokkal tudnánk megteremteni
a csapategységet. Azt, hogy elöl,
de főleg hátul rendben legyen
minden.

VALKUSZ MENETEL
A cél a 300 közé kerülés

�

Mindenféle hókuszpókusz nélkül, a
sportág iránti tisztelettel, a kiváló szülői
háttérrel és persze a saját talentumával
veszi az akadályokat és indul sikerrel a hazai
és külföldi versenyeken Valkusz Máté, a kerületi Golden Ace színeiben versenyző 20 éves
teniszező. A menedzser édesanyát, Valkusz
Valériát kértük, hogy számoljon be a legutóbbi versenyeredményekről.
– Ha jól emlékszem, legutóbb a porecsi versenyről tájékoztatott, amelyen Máté a döntőben kapott ki egy román fiútól.
– Igen, Dragos ellen a végére már elfogyott az erő. Ekkor látszott meg, hogy hiába a sok-sok edzés, ha kevés a verseny. Persze hozzá kell tenni, hogy előtte hosszú ideig sérült volt Máté,
ami befolyásolhatta a szereplését. De ez már régi történet.
– Menjünk is tovább…
– A folytatás itthon volt, a budapesti Gazprom Hungarian Openen, ahol már az első körben összekerült azzal az olasz Cecchinatóval, aki körülbelül tíz évvel idősebb nála, erősebb, s érthetően rutinosabb. Vereség lett a vége, két jászmában nyert az
olasz, 7:5, 6:1-re. A következő két versenyt aztán már kiválóan
oldotta meg Máté. Két zalaegerszegi torna, két győzelem. Talán
nem is volt véletlen a siker, mert két hétre elköltözött a verseny
városába, ott lakott szállodában, ott edzett, minden adott volt,
„csak” jól kellett játszani. Megtette, és a sikeren túl örülhetett a
kétszer 500 ezres pénzdíjnak is.
– Ezzel véget értek a tavaszi versenyek?
– Nem, mert Máté „átköltözött” az Alföldre, egy gyulai tornán
indult, ahol ugyancsak a döntőben kapott ki.
– Ki volt az ellenfél?
– A második helyen kiemelt osztrák fiú, Hampel Lenny várt rá,
s ekkorra már odavolt Máté ereje. Azért is, mert öt meccset kel-

lett vívnia a döntőig. Elfogytak a tartalékok, ezért is történhetett meg, hogy szinte az egész teste, valamennyi izomcsoportja
begörcsölt. Nem volt könnyű kimasszírozni a csomókat.
– Melyek lesznek a következő versenyek és feladatok?
– Most közeledik a végéhez a győri Szuperliga-verseny, amelyen a Győr színeiben lép pályára, vendégsportolóként, majd
rögtön ezután egy németországi versenyre utazik.

Amire büszke lehet
Valkusz Máté jelenleg a világranglista 416. helyén áll, s a célja az,
hogy még az idén a legjobb 300 közé kerüljön.
Szeptember 12-től Davis-kupa-csapattagként vesz részt a
Csehország elleni mérkőzésen, aminek nem kisebb a tétje, mint a
világcsoportban maradás.
A magyar ranglistán a 3. helyen áll Máté, mindössze Fucsovics
Márton és Balázs Attila előzi meg.

Néhány nappal az interjú elkészítése után közlemény tudatta,
hogy Molnár Zoltán nem marad a PSK edzője a 2018–19-es
szezonban. Íme, az edző gondolatai, amelyekkel elköszönt az
egyesülettől:
„Tiszta lelkiismerettel zárom le ezt a szép időszakot.
Remek és számomra is hasznos éveket töltöttem el Pestszentimrén. Köszönöm, aki segítette a munkámat! Ez az út most
véget ért, de szép emlékekkel és eredményekkel búcsúzom.
Úgy gondolom, Pestszentimre tényező a budapesti amatőr
labdarúgásban, és utánpótlásszinten is szépen építkeztünk
az elmúlt években. Nagyon sok sikert kívánok a klubnak és a
csapatnak a továbbiakban is.”
Így búcsúzott el tehát az a szakember, aki nemcsak a felnőtt csapatnál, de az utánpótlásban is rengeteget dolgozott,
szép sikereket elérve. Valószínűsíthető, hogy hamarosan véget érnek majd a futball nélküli napjai. Már csak azért is, mert
a magyar labdarúgás nem olyan gazdag, hogy ne hasznosítsa
egy kiváló szakember tudását.
*
Molnár Zoltánt a második csapat edzője, Mészáros Dániel
váltotta a kispadon.

– Mióta is edzi a pestszentimrei
csapatot, s hogy érzi magát az egyesületben?
– Ez volt a harmadik szezon, és
jól éreztem magam, mert olyan
sportemberekkel dolgozhattam,
akikkel érdemes, mert van céljuk.

Talán alátámasztja ezt az, hogy
a mögöttünk hagyott szezonban
bejutottunk a Budapest-kupa elődöntőjébe, a Magyar Kupa-mérkőzéssorozatban pedig a 128 közé
kerülésért játszottunk, ami egy kis
csapat esetében elismerésre méltó.

NÉPSZERŰ
A SZABADIDŐSPORT
A Városgazda Utánpótlás Akadémia kilenc szakosztályának egyike a szabadidősport, amelynek vezetője
Blocosz Adrienn.
A maga is aktívan sportoló hölgy már az első mondatával leszögezte,
hogy ők mindennel foglalkoznak, „ami nem verseny”.
– Nálunk nem a győzelem az elsődleges cél, hanem az, hogy az
edzéseinkre járókból jó alkatú, sportos, egészséges lányok és fiúk váljanak. A célunk a rekreáció, vagyis hogy jobb kedvvel, hogy úgy mondjam, a testüket érezve mehessenek haza egy-egy edzés után.
Mivel sok a szakosztályok száma, nagy a forgalom az edzéseken.
– Az aerobik- és a dance-mix csoportunk a Vilmos Endre Sportcentrumban edz, kiváló körülmények között. Ami a gyerekeket illeti,
nekik is jut hely, hogy a tudásukat aztán a kerületi rendezvényeken
mutassák be. Számukra az az elsődleges, hogy tapsot kapjanak a közönségtől. Van egy „kiegészítő” sportágunk is, ez pedig a minden év
márciusában megrendezett Imre–Lőrinc-futóverseny. Erre toborozni
szoktuk a gyerekeket, de nem is kell olyan nagyon, mert jönnek az első
szóra. Ott vagyunk a Tour de Bókayn és más kerületi sporteseményeken is. A Fitt Akadémia és a Fitt Junior rendezvény saját szervezésű
– mondta Blocosz Adrienn.
A gyerekek street dance táborát a közösségépítés jegyében
szervezik.
– Ez a Csontváry iskolában lesz, két turnusban. Július 23. és 27. között a 10–14 éveseket várjuk, augusztus 6. és 10. között pedig a 6–10
éveseket. A díja 22 ezer forint, a testvérkedvezmény 10 százalék. Ha a
gyermek részt vett másik 2018-as VUA-táborban is, az is 10 százalékos
kedvezményt jelent.
Napi háromszori étkezést biztosítunk, s a szakképzett oktatók mellett animációs programok is várják a gyerekeket. Jelentkezni a 30-1906633-as mobilszámon vagy az akademia@varosgazda18.hu e-mail
címen lehet.
Elmondta a szakosztályvezető azt is, hogy fiúkat is szívesen látnak
az edzéseken.
– Tudni kell, hogy az aerobik és a zumba inkább a lányoknak való,
hogy ne mondjam, „csajos”, de a street dance mozgássorát és elemeit
szívesen megtanulják a fiúk is, alakíthatnánk egy szurkolói csoportot is.
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SZABADIDŐ

A nyár is izgalmas napokat tartogat

2018. 08.03 - 05.
PÉNTEK • SZOMBAT• VASÁRNAP

18. KER. KOSSUTH TÉR

A

R E N D E Z V É N Y

I N GY E N E S E N

L ÁTO G AT H ATÓ !

08.03. PÉNTEK
15.00- ESTI KIADÁS KONCERT
16.00- PL. TEAM DANCE STUDIO
17.30- ANIMAL CANNIBALS
18.30- GYPO CIRCUS KONCERT
20.00- MEGNYITÓ
20.00- KIS GRÓFO
21.30- HŐSÖK

ÉLŐ KONCERT

23.00- DJ NÁNDEE
08.04. SZOMBAT
14.30- KOLIBRI TÁNCEGYÜTTES
15.30- BOTAFOGÓ TÁNCEGYÜTTES
17.00- JANSI ÉS A TÁVOLI ROKONOK
18.00- KOZSÓ
19.00- KOZMIX
20.45- TRABARNA HUMORISTA
21.30- SZEKERES ADRIENN ÉLŐ KONCERT
23.00- KEROZIN
08.05.VASÁRNAP
15.00- TÉBLÁB
16.30- KISPÁRNA MESEZENEKAR- CSALÁDI KONCERT
18.00- SKY FANATIC KONCERT
20.00- ÁDÁM ÉVA-NEOTON SLÁGEREK-KONCERT

FŐVÉDNÖK:
UGHY ATTILA - POLGÁRMESTER
GALGÓCZY ZOLTÁN -ALPOLGÁRMESTER

