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látni és látsZAni

a robogó óVoDa kresZ-pályáján önfe-
ledten bicikliző, rollerező gyerkőcök vették 
fel elsőként azokat a sárga láthatósági 
mellényeket, amelyeket az önkormányzat a 
„Vigyázz rám!” program keretében a XViii. 
kerület valamennyi óvodájába és tagintéz-
ményeikbe eljuttatott. minden intézmény 
25-25 darab, az óvoda nevével és a kerület 
logójával ellátott mellényt kapott. 

JoBB A KÖZlEKEdés

baLEsEtVEsZéLyEs kereszteződések körfor-
galommá alakításával, a zebrát védő járda-
szigetek létrehozásával és kétirányúsítással 
segítettek azon, hogy az autós forgalom 
kevésbé terhelje az utcákat a Bókaytelepen. 
tóth kálmán, a körzet önkormányzati kép-
viselője szerint az elmúlt években évtizedes 
restanciákat sikerült behozni, de van még 
mit tenni a kerületrészben.

showMAn A KAtEdrán

a Jó pEDagógus FéL sIkEr: már csak a 
diák szorgalmára van szükség ahhoz, hogy 
az ismeretek átadása tökéletes legyen. 
a nyugdíjas akadémia mindig kiváló 
előadókat, tanárokat szólít a katedrára, így 
a szeptember 9-én induló félévben egy 
egykori televíziós, kerényi péter csatlakozik 
hozzájuk, aki nem mellesleg azóta elismert 
gerontológiai szakemberré vált.

PrÓBáld Ki!

a sZáMtaLaN bókay-kErtI prograM közül 
az egyik legnépszerűbb a minden év 
szeptemberében megrendezett sportízelítő. 
a mozgás, az egészség és a sportágakkal 
történő megismerkedés áll ekkor a kö-
zéppontban, s ez bizonyára sokakat vonz 
majd a kertbe idén szeptember 23-án is. a 
szervezőknek csupán azért kell szurkolni-
uk, hogy az időjárás is barátságos legyen.

CsülÖKFEsZtivál

éVtIZEDEs HagyoMáNy már, hogy szep-
tember elején a Bókay-kert ad otthont a 
kerület legnagyobb családi, gasztronómiai 
rendezvényének.  ebben az esztendőben 
– a szokásoknak megfelelően – nemcsak a 
fesztivál központi témája újul meg, hanem a 
szeptemberi kóstoló elnevezés is megvál-
tozik: Bókay-kerti napokra. a szeptember 
8–9-i esemény alcíme csülökfesztivál.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés

XVIII

VAROSKEP_cimlap_julius.indd   2 2016.07.05.   16:13

brINgás
álom
Óránkénti 50 kilomé-
teres sebesség, 4-5 
méter magas ugratá-
sok és 9 méter hosszú 
repülések – mindez 
bringával. A Bókay-
kertben Magyarország 
legmodernebb BMX 
Cross pályája épül, 
amely nemzetközi vi-
szonylatban is megállja 
majd a helyét. 

lévai istván Zoltán al-
polgármester fontosnak 
tartja, hogy a kerületben 
minél színesebb sportkí-
nálatból választhassanak 
a fiatalok. ennek érdeké-
ben fejlesztik a Bókay-
kertet is. 
– reményeink szerint az új 
BmX-pálya magát a kerék-
pározást is népszerűsíteni 
fogja. abban is bízom, 
hogy izgalmas versenyek-
nek is helyet tud majd adni 
az egyébként is sokoldalú 
Bókay-kert. 
a régi pálya balesetve-
szélyes volt, és teljesen 
tönkrement, ezért kellett 
bezárni. 
az új pálya tervezését 
a nyolcszoros magyar 
bajnok, szoboszlai patrik 
segítette, aki mintegy 60 
pályán tekert a világ kü-
lönböző országaiban, és a 
pályatapasztalatai mellett 
szívügye is ez a hely, 
ugyanis gyermekkora óta 
a XViii. kerületben él, és 
a Bókay-kertben ismerke-
dett meg a sporttal.
a pályánál figyelembe kell 
venni, hogy ne csupán 
profik tudják használni, 
hanem kezdők vagy akár 
családok szabadidős 
programjait is kiszolgál-
hassa. magyarországon 
nem lesz párja ennek a 
létesítménynek – értékel-
te a készülő BmX-pályát 
szoboszlai patrik.

Bővebben a 2. oldalon
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A megvalósuló beruházás mind az 
intézményekben tanító pedagógusok, 
mind az odajáró gyermekek életét, jö-
vőjét nagymértékben meghatározza. 
Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre országgyűlési képviselője lobbi-
tevékenységének és a kormánnyal ösz-
szehangolt munkájának eredményeként 
ismét egy jelentős,  

hető a támogatás hatása, hiszen folyama-
tosan épülnek új ingatlanok, melyekbe 
� atal családok költöznek. 

Természetesen fontosnak és kívána-
tosnak tartjuk ezt, hiszen ezzel egyenes 
arányban növekszik a gyermekvállalási 
hajlandóság, s az otthonuknak a kerü-

letet választó � atal családok új lendületet 
adnak a dél-pesti régió fejlődésének. Mint 
ahogy eddig, 

A XVIII. KERÜLET A JÖVŐ-
BEN IS MINDENT MEGTESZ 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY 
MEGFELELJEN A CSALÁDOK 
AZON ELVÁRÁSÁNAK, HOGY 
A GYERMEKEK MEGFELELŐ 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT FEJ-
LŐDJENEK, MODERN ISKOLÁ-
BAN TANULJANAK. 

A kerületben zajló fejlesztések a gye-
rekek élhetőbb jövőjének biztosítását 
szolgálják. A kapacitásbővítésre irányuló 
beruházás megvalósulása közel 2000 is-
kolás számára tesz elérhetővé megfelelő 
színvonalú nevelési-oktatási környezetet.

 Folytatás a 3. oldalon

� SZEPTEMBER ELSEJÉN  
ISMÉT KÖZPONTI TANÉV-
NYITÓ ÜNNEPSÉGET 

RENDEZTEK KERÜLETÜNKBEN. 
AZ ESEMÉNYNEK IDÉN 
A GULNER GYULA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA VOLT A HELYSZÍNE. 
A 2017/18-AS TANÉVET 
KEREKES ELEK, AZ ISKOLA 
IGAZGATÓJA NYITOTTA MEG, 
MAJD KUCSÁK LÁSZLÓ 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
TARTOTT BESZÉDET, MELYBEN  
NEMCSAK A MEGJELENTEKET 
KÖSZÖNTÖTTE, HANEM EGY 
KIEMELKEDŐ MÉRTÉKŰ 
INTÉZMÉNYI KAPACITÁSBŐVÍ-
TÉST IS BEJELENTETT, AMELY 
A GULNER, A BRASSÓ ÉS 
A KASTÉLYDOMBI ISKOLÁT 
ÉRINTI. 

VÁROSKÉP

KÖZEL EGYMILLIÁRD FORIN-
TOS TÁMOGATÁST SIKERÜLT 
ELNYERNI HÁROM KERÜLETI 
OKTATÁSI INTÉZMÉNY – A 
GULNER GYULA ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, A BRASSÓ UTCAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A 
KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA – BEFOGADÓKÉPES-
SÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE.

Kucsák László a köszöntőbeszédében 
kiemelte: „A kormány 2015-ben létre-
hozta a családok otthonteremtésének tá-
mogatási rendszerét, a CSOK-ot, amelyet 
azóta folyamatosan bővít. Ez szélesebb 
rétegek számára teszi lehetővé az ott-
honteremtést, általa könnyebben juthat-
nak saját lakáshoz a magyar családok. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is érez-

„

„

„

„

ÚJABB, KÖZEL 1 MILLIÁRD 
FORINTOS KORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYI 
KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE.

A BERUHÁZÁS MEGVALÓSULÁSA 
KÖZEL 2000 ISKOLÁS SZÁMÁRA 
TESZ ELÉRHETŐVÉ MEGFELELŐ 
SZÍNVONALÚ NEVELÉSI-
OKTATÁSI KÖRNYEZETET.

Kucsák László: „A célom 
az, hogy a fejlesztések 
gyermekeink jövőjét, sikerét 
és boldogságát szolgálják”

INDUL AZ 
ISKOLABŐVÍTÉSI 
PROGRAM
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2 Közélet Olimpiai sportág költözik vissza a Bókay-kertbe

Városkép   

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a pályaépítéssel kap-
csolatban elmondta: jó példa 
arra, hogy az önkormányzat 
mindenféle sportágra odafi-
gyel, s ahol igény van rá, és 
lehetőség is kínálkozik, ott 
igyekszik segíteni.

ÖrÖmteli 
feladat
– Sok kritikát kapunk, hogy 
csak focipályákat építünk. 

Az új BMX-pálya az élő pél-
da arra, hogy ez nem így van. 
Szeretnénk, hogy majd mi-
nél több gyerek próbálja ki a 
jövőben ezt a modern, a mai 
szabványoknak megfelelő pá-
lyát – fogalmazott az alpolgár-
mester, hozzátéve, hogy remé-
nyei szerint nemcsak a BMX 
Cross sportágat, hanem magát 
a kerékpározást is népszerű-
síteni fogja a pálya. – Abban 
is bízom, hogy izgalmas ver-
senyeknek is helyet tud majd 
adni az egyébként is sokoldalú 
Bókay-kert. 

A Bókay-kert sportszakmai 

üzemeltetéséért a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Sport-, Rendezvény- és Média-
divíziója a felelős. Csempesz 
Iván divízióvezető elmond-
ta, hogy örömmel vállalják a 
BMX-pálya működtetésével 
járó pluszfeladatokat.

– Egy balesetveszélyes és 
teljesen tönkrement pályát 
hagytak ránk 2010 végén, ezért 
akkor kénytelenek voltunk azt 
bezárni. Emiatt nagyon sokan 
kritizáltak minket, de bíztunk 
abban, hogy egyszer sikerül 
megfelelő szakmai színvo-
nalon újranyitni a pályát – 
mondta Csempesz Iván. – Az 
ügyet Ughy Attila polgármes-
ter is felkarolta, és segítségé-
vel mára sikerült eljutni oda, 
hogy elkezdődött a felújítás, és 
hamarosan ismét használható 
lesz a pálya. Azzal is tisztában 
vagyunk, hogy a BMX Cross 
nem veszélytelen sportág, de 
az, hogy frekventált helyen, 
a Bókay-kertben lehet ezt a 
sportot művelni, garanciát 
jelent arra, hogy az esetleges 
sérülésekkor gyorsan érkezhet 
segítség.  

Bajnok 
a csapatBan
A pálya szakmai véleményezé-
sére a legalkalmasabb embert 
sikerült megtalálni Szoboszlai 
Patrik személyében. Patrik 

nyolcszoros magyar bajnok, 
ötszörös osztrák–magyar baj-
nok, háromszoros Alpok–Ad-
ria Kupa-győztes a BMX Cross 
sportágban. Mintegy 60 pá-
lyán tekert a világ különböző 
országaiban, és a pályatapasz-
talatai mellett szívügye is ez 
a hely, ugyanis gyermekkora 
óta a XVIII. kerületben él, és 
a Bókay-kertben ismerkedett 
meg a sporttal.

– Egy BMX Cross pálya 
csak részben tervezhető meg 
papíron, mert az ugratókat és 
az érkezési helyek szögeit, fo-
kait építés közben lehet pon-
tosan belőni. Fontos, hogy az 
agyag és kőpor keverékéből 
készülő burkolatnak az aránya, 
a vastagsága és az eldolgozása 
is tökéletes legyen. A pályánál 
figyelembe kell venni, hogy ne 
csupán profik tudják használ-
ni, hanem kezdők vagy akár 
családok szabadidős program-
jait is kiszolgálhassa. 

Az indulópontról 50 km/
órás sebességre lehet felgyor-
sulni, az ugratókon akár 4-5 
méter magasságig lehet felug-
ratni, vagy ha valaki hosszanti 
ugrást akar, akkor 9 méteren 
keresztül repülhet. 

– Magyarországon nem 
lesz párja ennek a pályának, 
de az Alpok–Adria- térség-
ben is megállja majd a helyét 
– értékelte a készülő pályát 
Szoboszlai Patrik.

�Óránkénti 50 kilométeres sebesség, 4-5 mé-
ter magas ugratások és 9 méter hosszú re-
pülések – mindez bringával. a Bókay-kertben 

magyarország legmodernebb BmX cross pályája 
épül, amely nemzetközi viszonylatban is megállja 
majd a helyét. 
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EZ MENő lESZ!
Két kerékkel a levegőben

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

FElúJítás átéPítéssEl
a Városgazda XViii. kerület nonprofit Zrt. az önkor-
mányzat megbízásából végzi a Bókay-kerti BmX-
pálya felújítását, amihez az önkormányzat a magyar 
kerékpáros szövetséggel együttműködve pályázati 
úton teremtette elő az anyagi forrást. 
a 2000 négyzetméter alapterületű BmX-pálya burko-
lása, illetve az „indítóállomás” átépítése elkezdődött. 
Bár a korábbi pálya nyomvonal megmarad, az ugrató-
kat, a kanyarokat és a különböző technikai pontokat 
teljesen új elképzelések alapján alakítják ki.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyENEs
JogI taNácsaDás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

pEstsZENtLőrINc-
pEstsZENtIMrE 

poLgárMEstErI HIVataL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. kErüLEtI 
korMáNyHIVataL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

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

korMáNyabLak 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

pEstsZENtIMrEI
ügyFéLsZoLgáLatI csoport 

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoLtáN  
sZakrENDELő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

pINtér káLMáN  
sZakrENDELő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkapItáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoLtó-paraNcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbIZtoNságI cENtruM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

Nemzetközi versenyeket is rendezhetnek majd a bókay-kerti pályán
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Folytatás az 1. oldalról 
 
A Gulnerben tartott ünnepélyes 
tanévnyitón részt vett az iskola 
apraja-nagyja, s a legizgatottabbak 
természetesen ezúttal is az elsősök 
voltak. A tanév első napja mindig 
nehéz és egyben meghatározó a 
gyermekek és szüleik számára is. 
Azért, hogy egy szülő életében 
a gyermeke beiskoláztatása ne 
a „terhes időszakok” egyikéről 
szóljon, illetve hogy minél kisebb 
teherrel tudják megkezdeni az is-
kolát, a kormány és a kerület veze-
tése ebben a tanévben is minden 
eszközzel segíti a családokat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
AZ IDÉN IS INGYENES 
FÜZETCSOMAGOT 
ADOTT MINDEN 
XVIII. KERÜLETI 
ÁLTALÁNOS ISKO-
LÁSNAK, TOVÁBBÁ 
A KORMÁNY TÁMO-
GATÁSÁNAK KÖ-
SZÖNHETŐEN SOHA 
ANNYI GYERMEK NEM 
JUTOTT MÉG INGYE-
NES TANKÖNYVHÖZ 
ÉS GYERMEKÉTKEZ-
TETÉSHEZ, MINT 
AMENNYI EBBEN 
A TANÉVBEN FOG. 
TÖBB MINT 1 MILLIÓ 
GYERMEK KAP IN-
GYEN TANKÖNYVET!

A kerületi vezetés képviseletében 
a tanévnyitón Kucsák László, a 
XVIII. kerület országgyűlési kép-
viselője, Ughy Attila polgármester, 
Galgóczy Zoltán, az oktatásért és 
kultúráért felelős alpolgármester 
és Kőszegi János önkormányzati 
képviselő is jelen volt. 
A megjelentek örömmel fogadták 
a nagy bejelentést, hiszen érezhe-
tő volt már a probléma, hogy a 
gyermekek szűkösen férnek el az 
intézményben. A kerület vezetői 
is tisztában voltak azzal, hogy a 
megnövekedett gyereklétszámnak 
köszönhetően elengedhetetlenné 
vált az intézmények kapacitásá-
nak bővítése.
Kucsák László a köszöntőbeszédé-
ben kifejtette: „A fejlesztés révén a 
három iskolában 13 új tantermet, 
egy közösségi teret és négy új 
szertárat alakítanak ki. Továbbá 
étkező, konyha és vizesblokkok is 
létesülnek. 

TETTEINK CÉLJA: 
GYERMEKEINK JÖVŐ-
JE, SIKERE ÉS BOL-
DOGSÁGA. A TUDÁS 
TERJEDÉSÉNÉL NINCS 
NAGYOBB NEMZETI 
ÉRTÉK, EZÉRT MIN-
DEN GYERMEK MEG-
ÉRDEMLI A MEGFELE-
LŐ KÖRNYEZETBEN 
TÖRTÉNŐ TANULÁST. 

Azon túl, hogy az energetikai kor-
szerűsítés és az intézmények esz-
tétikusabbá tétele javítja a kom-
fortérzetet, a megspórolt pénzből 
hosszú távon újabb fejlesztésekre 
nyílik lehetőség. De nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 
egy-egy ilyen lépés a környezet 
megóvását, ezáltal pedig a gyere-
kek élhetőbb jövőjének biztosítá-
sát is szolgálja.” 

A FEJLESZTÉSBŐL 
SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK 
MINDENKI SZÁMÁRA 
KÉZZELFOGHATÓVÁ 
VÁLNAK, A MEGFELE-
LŐ KÖRÜLMÉNYEK-
NEK KÖSZÖNHETŐEN 
EMELKEDŐ SZÍNVO-
NALÚ OKTATÁS 
MEGALAPOZHATJA 
A GYEREKEK JÖVŐJÉT. 
EZ EGYFAJTA FELE-
LŐSSÉGET ÉS KÖTELE-
ZETTSÉGET IS JELENT, 
AMINEK A KERÜLET 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE ÖRÖM-
MEL TESZ ELEGET.

KIEMELT FONTOSSÁGÚ 
A GYEREKEK JÖVŐJÉNEK 

BIZTOSÍTÁSA
Kucsák László: „Gyermekeink megérdemlik 

Tanítási szünetek
A 2017/2018-as tanítási év alapesetben 2017. szeptem-
ber 1-jétől (péntek) 2018. június 15-ig (péntek) tart. 
Az első félév 2018. január 19-én ér véget.

Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 6. 
(hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. 
(szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től április 3-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap március 28. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap április 4. (szerda).
(További információ: www.eduline.hu)

KÖZEL 1 MILLIÁRD 
FORINT INTÉZMÉNYI 

KAPACITÁSBŐVÍTÉSRE
Gulner Gyula Általános Iskola 

– támogatás összege: 396 949 000 Ft
Brassó Utcai Általános Iskola 

– támogatás összege: 284 020 000 Ft
Kastélydombi Általános Iskola 

– támogatás összege: 221 160 000 Ft

A megnyitó ünnepségen 
egy kedves zenés műsorral 
kedveskedtek a gyerekek.

A XVIII. kerület idén is 
ingyenes füzetcsomaggal 
támogatja az elsősöket.

A kerület vezetése megtesz mindent a 
gyerekek jövőjének jobbítása érdekében.

!Éljen 
az iskolakezdési 
támogatással!
Az iskolakezdési támogatás a bruttó 
minimálbér 30 százalékának erejéig 
adható. Ebben a tanévben ez az összeg 
38 295 forint.
A támogatást a munkáltató adja éven-
te egyszer, és mindkét szülő igényel-
heti egyszerre.
Fontos, hogy a támogatást nem kész-
pénzben, hanem utalvány formájában 
adják. Ezt szigorúan csak az általános 
és középiskolás gyerekek számára 
szükséges taneszközök, tankönyvek 
és ruházati termékek vásárlására lehet 
felhasználni.
A támogatás feltétele, hogy a szü-
lő családi pótlékra legyen jogosult. 
Kérjük, hogy a további részletekről a 
munkáltatójuknál érdeklődjenek.
(További információ: www.eduline.hu)
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Nyugdíjasok 
kerti partija 
lecsóval
Augusztus utolsó napja napsütéssel kö-
szöntött a kerület nyugdíjasaira is, akik 
sok vidámsággal, hangulatos nosztal-
giazenével, műsorral és finom falatok-
kal múlatták az időt az életfa szociális 
szolgálat szervezésében a szent lőrinc 
Katolikus iskola kertjében. Késő délután 
még táncra is perdültek…

A hatvanas éveket idézték meg a rendezvényen, 
amelyen a hatalmas sátor melletti asztalokon 
egykori mindennapos háztartási és szabad-
idős eszközök sorakoztak, a régi edények mel-
lett mérlegek, fényképezőgépek, lemezjátszók, 
Szokol rádiók, orsós magnók. Kucsák László 
országgyűlési képviselő és Dömötör István al-
polgármester meg is jegyezte a kiállított tárgyak 
láttán, hogy régi szép emlékek, nekik is voltak 
ilyenek odahaza.

A színpadról mindketten köszöntötték az 
asztaloknál helyet foglaló mintegy százötven 
nyugdíjast, kiemelve, hogy ez a programban 
gazdag és főzéssel színesített találkozó már ha-
gyományos a kerületben.

– Negyedik éve találkozunk itt, az iskola 
kertjében augusztus végén, és eddig mindig jól 
sikerültek ezek az egész napos rendezvényeink. 
Reméljük, így lesz ez most is – mondta Dömö-
tör István a színpadról letekintve. 

Az idősek láthatóan élvezték a törődést, 
amelyet sok mosollyal és tapssal háláltak meg. 
Barnáné Matazsdi Edit, az Életfa Szociális Szol-
gálat vezetője a rendezvény házigazdájaként és 
műsorvezetőként is mindent megtett, hogy jól 
érezzék magukat a nappali ellátásban részesü-
lő idős kerületi lakosok. Ha kellett, dalra fa-
kadt, ha kellett, táncolt a munkatársaival, akik 
– megidézve a hatvanas évek slágereit, a tánc-
dalfesztiválok világát – lelkesen utánoztak nép-
szerű énekeseket. Felcsendült többek között az 
Ádám, hol vagy?, a Mama, a Tölcsért csinálok a 
kezemből, a Kislány a zongoránál, az Utánam a 
vízözön, és a Csak egy tánc volt. Aztán az ebéd 
után nem csak egy tánc volt…

Négy üstben főttek a lecsó különféle válto-
zatai, édességként pedig ott volt az 50 filléres 
tölcséres fagyi – felidézve a hatvanas évekbeli 
árat – és a kerti partira frissen érkezett cukrász-
sütemények. Jutott zenei desszert is a végére: 
a Neoton Família két oszlopos tagja, Csepregi 
Éva és Végvári Ádám adott egyórás műsort. Az 
énekesnő örömmel újságolta lapunknak, hogy 
évtizedekkel ezelőtt ebben az akkor még „sima” 
általános iskolában kezdte a tanulmányait.

– Gyerekkoromban itt laktam a közelben, s 
másfél évet jártam ide, de ma is szívesen emlé-
kezem erre az intézményre. Örömmel hoztam 
egy kis vidámságot a kerület nyugdíjasainak – 
mondta. 

Ê temesi László

 

Nem kerteltek?
De igen!
A közösségi kert ötlete eredetileg Ang-
liában született meg, ahol a második 
világháború alatt a városi élelmiszer-el-
látást próbálták javítani azzal, hogy ter-
mőterületeket hoztak létre az urbánus 
környezetben, és azokat önkéntesek 
művelték. 

A hatvanas évektől már inkább az alkotó elfog-
laltság és a közösségépítés volt fontos, bár igaz, 
a mozgalomba bekapcsolódó városlakóknak az 
is jólesett, hogy saját munkájuk gyümölcsét fo-
gyaszthatják otthon. 

A közösségi kertek lassan itthon is évtize-
des múltra tekintenek vissza, s a legtöbben a 
fővárosban vágnak bele, akár lakótelepeken is. 
Egy-egy kert művelői előbb-utóbb közösséget 
formálnak, ám a mozgalmat koordináló Vá-
rosi Kertek Egyesülete, illetve a megvalósulást 
támogató önkormányzatok a kezdettől igyekez-
nek rásegíteni a szerveződésre. Például hagyo-
mánnyá vált a kertgondozói körökben a beta-
karítás végén közös ünnepet ülni, ahogyan az a 
régi paraszti világban is szokás volt.

Ebből fejlődött ki tavaly a Közösségi Kertek 
Éjszakájának ötlete, amelyhez a lakatos-lakó-
telepen működő lőrinci Kertelő is csatlako-
zott. Az idei eseményt szeptember 2-án bo-
rongós, majd esősre forduló időben rendezték 
16 kert közösségének részvételével. Bár az este 
érkező eső nem tett jót a programnak, mint 
az képünkön is látszik, a lőrinci Kertelő köré 
szerveződött családoknak azért sikerült kö-
zös főzéssel, terménykóstolóval, mozgással, 
játékokkal megünnepelniük a tavasztól tartó 
munkák gyümölcsét.

Ê k. gy.

Vendégek 
oltották a tüzet
A körösfői önkéntes tűzoltócsapat kilenc 
tagja szeptember elsején lehetőséget 
kapott egy egynapos tapasztalatcseré-
re  a liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 
kiképző- és gyakorlóbázisán. A tűzoltó-
kat elkísérte Bódis lászló, Körösfő pol-
gármestere is, s a csapatot fogadta, és 
ebéddel várta Ughy Attila, a Xviii. kerület 
polgármestere.

A gyakorlatot vezető és személyesen felügyelő 
Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes arról beszélt, 
hogy miért volt fontos és hasznos ez az egész 
napos gyakorlat a résztvevők számára.

– A gyakorlás a tűzoltói hivatás alapja, azért, 
hogy vészhelyzetben ne kelljen gondolkodni, 
hanem jól és szakszerűen lehessen cselekedni. 
lehet a tömlőket szárazon gurítani, vizet, ha-
bot nyomni beléjük szivattyúval, de ez kevés. 
Tudni kell, hogyan közelítsük meg az égő zárt 
helyiséget, hogyan közlekedjünk, hogyan ke-
ressük a bajba jutottakat. Ezt ezerszer is el lehet 
ismételni, s kell-e jobb helyszín, mint egy valós 
tűzszimulációs konténer? Itt érzi mindenki az 
iszonyatos forróságot, kapcsolatba kerül a tűz-
zel.  

Az önkéntesek a gyakorlat során sok mindent 
megtanultak: hogyan viselkedjenek, hogyan vi-
gyázzanak egymásra? Használtak hőkamerát, 
amivel a bent rekedteket azonnal fel lehet fe-
dezni és kimenteni, s megtanulták tisztelni a 
több száz Celsius fokos tüzet. (A hőkamera 600 
Celsiuson kiakadt.) Továbbá megtanulták a leg-
fontosabbat: bízni a tudásukban, a társaikban, a 
felszerelésükben.

A résztvevő körösfői tűzoltók mindenkinek 
köszönik a vendéglátást és a lehetőséget, hogy 
„élőben” is kipróbálhatták az ajándékba kapott 
felszerelést.

Ê péntek L.

FElHÍVÁS
TISZTElT lAKoSoK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
elkészült a Xviii., Csévéző utca–
Bélatelepi út felújítására vonatkozó 
kerületi építési szabályzat vélemé-
nyezési dokumentációja.

A XVII. és a XVIII. kerület határára eső 
Bélatelepi út, Csévéző utca fejlesztésének, 
felújításának előkészítéséhez szükséges 
terveket a Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) Zrt. készítteti el. 

Az elkészült útépítési engedélyezési 
és kiviteli tervek alapján a lőrinci út és 
a Bélatelepi út kereszteződésénél a ter-
vezett csomópont kialakítása, valamint 
a kerékpáros infrastruktúra szabványos 
mérete végett szükséges az utak szabályo-
zási szélességének a növelése. A fővárosi 
jelentőségű úthálózati fejlesztés komplett 
engedélyezési eljárásának lefolytatása ki-
zárólag a XVIII. kerület helyi építési sza-
bályzatának módosításával valósítható 
meg maradéktalanul. A terv célja a leírt 
probléma rendezése, a meglévő település-
rendezési eszközök felettes jogszabályok-
nak való megfeleltetése.

A tervvel kapcsolatos lakossági véle-
ménynyilvánításra a településrendezési 
eszköz készítésének véleményezési szaka-
szában, a partnerségi egyeztetés keretében 
van lehetőség. A véleményezési dokumen-
tum a www.bp18.hu oldal Hirdetményei 
között, valamint a polgármesteri hivatal 
főépítészi csoportjának oldalán, a http://
www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/
foepiteszi-csoport helyen, a Folyamatban 
lévő projektek cím alatt érhető el.

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkor-
mányzati rendelet 3. §-a alapján fogal-
mazzák meg a kerületi építési szabályzat 
készítésével kapcsolatos véleményüket 
és észrevételeiket, s azokat juttassák el a 
partnersegi@bp18.hu e-mail címre. 

A vélemények és észrevételek megkül-
désére 2017. szeptember 14. és 21. között 
van mód.

Ê Jankovits Vera 
főépítész

Minden intézmény 25-25 darab, az óvoda nevével 
és Pestszentlőrinc-Pestszentimre logójával ellá-
tott mellényt kapott. 

A Robogó óvodabeli átadáson Ughy Attila pol-
gármester, Kucsák László országgyűlési képviselő 
és Galgóczy Zoltán alpolgármester egyetértett ab-
ban, hogy rendkívül fontos, hogy a gyerekek már 
óvodáskorban megismerkedjenek a közlekedés 
alapvető szabályaival.

– Budapest Európában az ötödik helyen áll a 
kerékpáros mobilitásban. Egyre többen használ-
ják a kerékpárt arra, hogy eljussanak az iskolába 
vagy a munkahelyükre. Ez óriási változás, hiszen 
15 éve a főváros még csak a lista utolsó harma-
dában foglalt helyet – mondta Ughy Attila. – A 
változás nem csupán a kerékpáros infrastruktúra 

fejlődésének köszönhető, hanem annak is, hogy 
a budapestiek fogékonyak arra, hogy ezt a rend-
kívül környezetbarát és egészséges módját válasz-
szák a mindennapi közlekedésnek.

A polgármester bízik abban, hogy a mostani 
gyermekek közül felnőttként még többen fogják 
használni a biciklit a hétköznapokban, legyen szó 
városi közlekedésről vagy hétvégi kirándulásról.

Kucsák lászló nagyon jó kezdeményezésnek 
nevezte a láthatósági mellények kiosztását.

– Bízom abban, hogy a gyerekeket rá lehet 
vezetni a közlekedési szabályok betartására, és 
megtanulják azt is, hogy nemcsak az a fontos, 
hogy ők lássanak, hanem az is, hogy a közlekedés 
többi résztvevője őket is meglássa.

Ê p. a.

A sikeresen érettségizőket Kucsák László ország-
gyűlési képviselő köszöntötte, aki elmondta, hogy 
jól érvényesül az iskolában a csapatmunka, mert 
nagyon jó a diákok és a tanárok közössége.

– A Karinthyban végző IB-s diákok világvi-
szonylatban rendre kiemelkedő eredményeket 
érnek el. A 39 érettségiző közül hatan értek el 
40 vagy a fölötti pontszámot, ami a nemzetközi 
program vezetése szerint is kimagasló teljesít-
mény – emelte ki Kucsák lászló.

A Karinthy gimnázium igazgatója, Hutai Lász-
ló elmondta, hogy harminc éve indult el a gimná-
ziumban a nemzetközi érettségi program beveze-
tését megalapozó két tannyelvű képzés, így idén 
érettségizett a 25. két tannyelvű évfolyam is.

– Magyarországon ma már néhány másik 
iskolában, leginkább magániskolákban, illetve 
egyházi intézményekben is kínálnak nemzetközi 
érettségire felkészítő programot, de nem véletlen, 
hogy az IB itthoni „zászlóshajója” továbbra is a 

Karinthy Frigyes Gimnázium. Iskolánk a diákok 
létszámában, a tantárgyak kínálatában és főként 
a világátlaghoz viszonyítható eredményekben a 
mezőny fölé emelkedik, és mindent megteszünk 
azért, hogy megőrizzük a vezető helyünket.

Hasonló képzés a világ 147 országában folyik, 
az elmúlt tanévben 3500 oktatási intézményben 
volt lehetőség a nemzetközi érettségi megszerzé-
sére. 

Az IB-diplomákat a világ számos felsőoktatási 
intézményében elfogadják. Az idén végzettek kö-
zül többen Nagy-Britanniában, Hollandiában és 
Franciaországban tanulnak tovább, de az elmúlt 
évhez hasonlóan ezúttal is volt olyan végzős, aki 
a diplomaosztó idején már Abu-Dzabiban kezdte 
meg felsőfokú tanulmányait.

A bizonyítványosztás után a végzett diákok 
tiszteletére rendezett állófogadáson Galgóczy Zol-
tán alpolgármester mondott pohárköszöntőt.

Ê puskás a.

látni és látszani
A robogó óvoda KrEsZ-pályáján önfeledten bicikliző, rollerező gyerkőcök vették fel el-
sőként azokat a sárga láthatósági mellényeket, amelyeket az önkormányzat a „vigyázz 
rám!” program keretében a Xviii. kerület valamennyi óvodájába és tagintézményeikbe 
eljuttatott augusztus 31-én. 

Világátlag fölött  
a Karinthy IB-diplomásai
harminckilenc diák szerzett nemzetközi érettségi (international Baccalaureate) dip-
lomát a Karinthy Frigyes gimnáziumban. A hagyományokhoz hűen a bizonyítványo-
kat a családtagok és az iskola diákjai előtt adták át a gimnázium aulájában a szep-
tember 1-jén tartott ünnepségen. 
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5Megoldások a forgalom optimalizálására: körforgalmak, egy- és kétirányúsítás Közélet

�Balesetveszélyes 
kereszteződések 
körforgalommá ala-

kításával, a zebrát védő 
járdaszigetek létrehozá-
sával és kétirányúsítással 
segítettek azon, hogy az 
autós forgalom kevés-
bé terhelje az utcákat 
a Bókaytelepen. tóth 
kálmán, a körzet ön-
kormányzati képviselője 
szerint az elmúlt években 
évtizedes restanciákat 
sikerült behozni, de van 
még mit tenni ebben a 
kerületrészben.

kErékgyártó györgy   

Rengeteg levél, észrevétel érkezik az 
önkormányzathoz, illetve közvetlenül 
Tóth Kálmánhoz, a Bókaytelep önkor-
mányzati képviselőjéhez a negyed köz-
lekedési problémáival kapcsolatban. A 
képviselő szerint egyéni érdeknek nem 
lehetne úgy megfelelni, hogy ezzel ne 
sértsenek egy másik egyéni érdeket, de 
léteznek olyan megoldások, amelyek a 
közösség egészének érdekeit szolgálják. 
Ezekért lobbizik a kerület a Fővárosi 
Önkormányzatnál.

– A Bókaytelep közlekedésével két 
baj van. Az egyik az, hogy az egyirá-
nyú utcák miatt a reggeli csúcsban na-
gyon nehéz kijutni a főbb útvonalakra, 
elsősorban az Üllői útra – magyarázta 
a képviselő. –  A másik részben össze-
függ ezzel: az autósok kerülő útvonala-
kat használnak, elsősorban a Kossuth 
lajos utcát, ami rendkívül terhes az 
itt élőknek. Hozzá kell tenni, hogy a 
közlekedési morál sem túl jó, a sebes-
ségkorlátozást nem veszik figyelembe, 
gyorsan hajtanak. Ezeken kell valahogy 
változtatni a fővárossal és a BKK-val 
együttműködve.

felsZámolták 
a Baleseti gÓcokat
A helyi közlekedés javításához nagyban 
hozzájárult, hogy több utca új burko-
latot kapott a csatornázási program 
lezárultával: egyebek között a Garay és 
a Madarász utca, a Kossuth lajos utca 

a Garay és a Petőfi utca közötti szaka-
szon, a Petőfi utca pedig a teljes hosz-
szában. 

– Itt ki kell emelni az önkormányzat 
szerepét, mert csak az ő 600 millió fo-
rintos hozzájárulásával válhatott való-
ra, hogy ne a jogszabály szerint, vagyis 
csak a csatornázási munkálatok nyom-
vonalán, hanem a teljes felületen aszfal-
tozzanak újra – mondta Tóth Kálmán.

Ezen túlmenően felszámoltak két 
rendkívül veszélyes baleseti gócot.

– Az egyik ilyen a Baross és a Margó 
Tivadar utca kereszteződése volt, a má-
sik a Gilice tér. Ez utóbbival kapcsolat-
ban már 25 éves lemaradása volt a ke-
rületnek. A körforgalommá alakítással 
sikerült leküzdenünk a problémát. Per-
sze újak is keletkeztek, hiszen az autó-
sok egy része a Sas és a Sólyom utca felé 
próbálja levágni a körforgalommal járó 
kerülőt. Már dolgozunk ennek megol-
dásán.

a forgalom 
lassítása
Nagyon sokat számít, hogy egy-egy 
utca egy- vagy kétirányú-e, illetve hogy 
az autók hol parkolhatnak. Mindez je-
lentős befolyással lehet a forgalom ala-
kulására. A Garay utcában például a 
kétirányúvá tétellel lehetett megoldani, 
hogy a telep belseje felé is könnyen tud-
janak haladni az autók az Üllői út felől. 
A Petőfi és a Kossuth lajos utca keresz-
teződésénél pedig egyszerűen egy sárga 
felfestést kellett kérni a Fővárosi Ön-
kormányzattól, hogy a Gilice tér felől 
az Üllői útra érkező, feltorlódó autók ne 
álljanak a keresztirányú forgalom útjá-
ba. A Gulner iskolánál, a Garay utca és 
az Üllői út sarkán egy forgalomterelő 

járdaszigettel sikerült megoldani, hogy 
az autósok lassítsanak, és így ne legye-
nek veszélyben a zebrán közlekedők, 
akik elsősorban gyerekek, illetve az 
őket kísérő felnőttek.

– A telepre jellemző probléma az is, 
ami a Vasvári Pál utcában történt, és 
amit épp ezekben a napokban oldunk 
meg – folytatta Tóth Kálmán. – Az 
utca Üllői út felőli végén működő au-
tószerelő műhely előtt rendszeresen 
kocsik parkoltak. Ez akadályozta a 
kétirányú utca forgalmát, az autósok 
sokszor felhajtottak a járdára. A fővá-
ros egyirányúsította az utcát, de befelé, 
így eggyel kevesebb kijutási lehetőség 
maradt, ami a reggeli csúcsban nagyon 
sokat számított. A lobbizásunk ered-
ményeképpen visszaállítják a kétirányú 
forgalmat, de a műhellyel szemben el-
bontják a járdát. Ez három házat érint, 
de senki nem lesz veszélyben. 

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a 
képviselő így fogalmazott:

– Tudomásul kell vennünk, hogy 
a forgalom nem fog csökkenni. És 
tudnunk kell azt is, hogy ha valahol 
forgalomátalakítást hajtanak végre, ak-
kor a probléma átterhelődik máshova. 
Az átfogó megoldást az jelenti majd, ha 
a főváros végre szembenéz azzal, hogy 
a haránt irányú közlekedéssel kezdenie 
kell valamit, illetve ha hamarosan elké-
szül a kerület közlekedési koncepciója. 
Akkor végre egyben, összefüggéseik-
ben tudjuk orvosolni a problémákat.

A kerület átfogó 
közlekedési koncepciója 
valamennyi problémát 
egyszerre orvosolhatja – 
véli tóth Kálmán.

Mitől lesz jobb 
a közlekedés?
Tóth Kálmán önkormányzati képviselő az átalakuló Bókaytelepről
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Tiszteletteljes gesztussal kezdődött a kép-
viselő-testület augusztus 31-i rendkívüli 
ülése. Augusztus végén tragikus hirtelen-
séggel hunyt el Felföldi Csaba, a PSK lab-

darúgó- és a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia futsalcsapatának játékosa, valamint 
eltávozott közülünk Bóna Zoltán, a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara kerületi 

szervezetének korábbi vezetője is. Rájuk 
emlékezett a testület egyperces néma fel-
állással.  

Három kerületi iskola bővülhet férőhe-
lyekkel, ráadásul anélkül, hogy az önkor-
mányzatnak kellene forrást biztosítania 
hozzá. A kormány 2014-ben indította el a 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fej-
lesztési Programot, amelynek keretében ki-
fejezetten ilyen célra adnak állami pénzt.

Ughy Attila polgármester emlékez-
tetett arra, hogy a férőhelyhiány régóta 
égető probléma a kerületben, sok helyen 

kellett már kényszermegoldást találni: 
akad, ahol konténerépületben tanulnak a 
diákok, máshol egykori pedelluslakásokat 
alakítottak át, vagy nyelvi laboratóriumo-
kat szüntettek meg azért, hogy tanterme-
ket létesítsenek. Ez a helyzet mára tartha-
tatlanná vált.

A Külső-pesti Tankerületi Központ 
igazgatója, Bak Ferenc megerősítette a pol-
gármester szavait. Kifejtette, hogy míg a 
lakótelepi iskolákban stagnál vagy csökken 
a tanulói létszám, addig a kertvárosban fo-
lyamatosan növekszik, és egyre terheltebbé 
válik az intézményi infrastruktúra. El-
mondta, hogy a Brassó iskolába az elmúlt 
tanévben 558, a Gulnerbe 395, a Kastély-
dombiba pedig 602 gyerek járt, ami azt je-
lenti, hogy ezen intézmények kihasználtsá-
ga 110 és 125 százalék között volt.

A helyzetet jól jellemzik az intézményi 
körülmények. Bak Ferenc felidézte, hogy 
a Brassóban már 2010-ben is sürgősen 
szükség lett volna tantermekre, de az erre 
alkalmas néhány helyiséget az előző ön-
kormányzat 15 évre bérbe adta játszóház-
nak, így más megoldást kellett keresni. A 
Gulnerben úgynevezett Forfa-készházban 
sikerült újabb férőhelyeket kialakítani ko-
rábban, a Kastélydombiban pedig két kon-
ténerépületet bérel évi 5 millió forintért az 
önkormányzat, hogy elférjenek a diákok.

A bővítés tehát most már elkerülhetet-
len ezekben az iskolákban. A testület arról 
döntött augusztus 31-én, hogy ennek érde-
kében előzetes együttműködési megállapo-
dást köt az Nemzeti Sportközpontokkal. 

Ê kerékgyártó györgy

KERTVÁRoSI 
FEJlESZTÉSEK
Több férőhely három iskolában

tóth kálmán meggyőződése, hogy tartósan csak az átfogó közlekedési 
koncepció rendezheti a problémákat

A lakótelepi iskolákban stagnál, esetleg csökken, a kertvárosi részben 
azonban folyamatosan növekszik az igény az iskolai férőhelyekre – de-
rült ki az önkormányzat képviselő-testületének augusztus 31-i rend-
kívüli ülésén. Elérkezett az idő a Brassó, a gulner és a Kastélydombi 
iskola bővítésére. A Kucsák lászló országgyűlési képviselő közremű-
ködése nyomán megvalósuló fejlesztés részleteivel a 3. oldalon olvas-
ható cikk foglalkozik.

Tanévkezdés 
felújíToTT 
iskolákban
Pestszentlőrinc-Pestszentimre általános iskoláiba 
a nyár végéig 874 első osztályos tanulót vettek fel a 
2017/18-as tanévre. Ez 80 gyerekkel kevesebb az el-
múlt tanévhez képest, de az indított első osztályok 
száma (36 plusz 2 logopédiai osztály) nem változott. 

Többek között a bevezetőben írtakról számolt be Bak Ferenc, a Kül-
ső-pesti Tankerületi Központ igazgatója a tanévkezdést megelőző 
augusztus 30-i sajtótájékoztatón a Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban.

– A tankerülethez tartozó XVIII., XIX. és XX. kerületben az elő-
ző évhez viszonyítva arányosan csökkent a felvett elsősök száma. 
Ennek egyik oka az, hogy a szülők egy része a hatéves gyermekét 
még egy évig az óvodában tartja, de a csökkenéshez a szabad isko-
laválasztás is hozzájárulhat, azaz az alapítványi és egyházi iskolák-
ba, illetve a tankerületen kívülre történő beiskolázások. Továbbra is 
arra törekszünk, hogy tartsuk az átlagosan 25–27 fős osztálylétszá-
mot – tájékoztatott a tankerületi igazgató. 

A középiskolákkal kapcsolatban megtudtuk, hogy a beiratkozók 
száma évek óta közel azonos. Idén egyelőre 335 új diákról van szó, 
de ez a szám még változni fog, mert a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Felnőttek Gimnáziumába a tanulók többsége csak szeptemberben 
iratkozik be.

A tankerületi központ 2017. január 1-jétől 48 köznevelési intéz-
mény működtetését vette át a fővárostól, illetve a kerületektől, és 
idén nyáron több mint 218 millió forintot (ebből 105 milliót a XVIII. 
kerületben) költött az épületek karbantartására, felújítására. 

– Különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a leendő kis-
iskolások számára megfelelő körülményeket alakítsunk ki az iskolai 
élet megkezdéséhez. Ennek érdekében az iskolákban frissen festett 
termek várják az elsősöket – mondta Bak Ferenc. – A műszaki álla-
pot meghatározó eleme a fűtési rendszerek karbantartása, felújítása. 
Ezt még a fűtési szezon kezdete előtt elvégezzük.

A tájékoztatót követően a tankerület három meghatározó intéz-
ményének vezetője, Cselik Ágnes (kispesti Károlyi Mihály Magyar–
Spanyol Tannyelvű Gimnázium), Őrfi Krisztina (XX. kerületi Hajós 
Alfréd Általános Iskola) és Pásztor Józsefné (Vörösmarty iskola) 
kötetlenebb formában beszélt az iskoláikban alkalmazott nevelési-
oktatási gyakorlatok hasznosságáról és eredményességéről. 

Ê puskás a.
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6 Zarándokhely épül Szent Imre halálának helyszínénKultúra

�a Vasvári pál polgári 
egyesület gyűjtést 
kezdeményezett 

azért, hogy a Bihar me-
gyei Hegyközszentimrén, 
szent imre herceg halálá-
nak helyszínén befejeződ-
hessen egy ökumenikus 
kápolna építése. a kezde-
ményezéshez először helyi 
civilek, egyházi közössé-
gek csatlakoztak, majd az 
önkormányzat és a nyár 
végén a kormány is.

kErékgyártó györgy   

Különös módon a szentek tiszteletét 
teljesen kizáró reformátusok egy kö-
zösségének, egészen pontosan a Bihar 
megyei Hegyközszentimre Kucharszky 
Zoltán vezette gyülekezetének jutott 
eszébe, hogy kápolnát építsen azon a 
helyen, ahol annak idején Szent Imre 
herceg vadászat közben meghalt, és 
ahol az apja, Szent István apátságot 
emeltetett az emlékére.

– Igaz, a mi környékünkön mindösz-
sze három katolikus család él, zömében 
reformátusok, illetve baptisták a helyi-
ek, és igaz, hogy a protestantizmusban 
nem létezik a szentek tisztelete, de itt 
másról van szó – magyarázta a tiszte-
letes. – Az államalapító király és fia, a 
herceg mindannyiunk számára a ma-
gyarság szimbóluma, Imre halálának 
helyszíne pedig fontos emlékhely.

a VasVári egyesület 
keZdeményeZése
A kápolna felépítésének ötlete 2007-ben 
merült fel, amikor Lezsák Sándornak, 
az országgyűlés alelnökének kezde-
ményezésére Szent Imre születésének 
ezredik évfordulóján kapcsolatot kezd-
tek keresni egymással azok a Kárpát-
medencei települések, amelyek a herceg 
nevét viselik. Abban az esztendőben 
kapta meg minden ilyen település azt 
a mellszobrot, amely Pestszentimrén a 
Sportkastély előtt látható, és 2007 óta 
találkoznak e közösségek képviselői 
évente két alkalommal egy-egy anyaor-
szági vagy azon kívüli helyszínen. 

Az alapkőletétel meg is történt, ám 

hamar kiderült, hogy a szűkös források 
nem teszik lehetővé a gyors folytatást.

– Amikor 2013-ban Pestszentimre 
képviseletében Hegyközszentimrén jár-
tunk, mindössze az egyik torony volt 
félig készen – mesélte Bauer Ferenc, a 
Vasvári egyesület társelnöke. – Már 
ekkor elkezdtünk gondolkodni, ho-

gyan segíthetnénk, de a körülmények 
csak 2016-ra alakultak úgy, hogy lépni 
is tudjunk.

aZ állam is BesZállt
Az egyesület az imrei civil közösség 
motorja. A városrészi önkormányzat el-
nökeként Bauer Ferenc kezdeményezte 

korábban, hogy a helyi közélet szerep-
lői, szervezetek képviselői részére éven-
te szervezzenek közös tanulmányutat, 
s egy ilyen utazás keretében jutottak 
el 2016-ban újra Hegyközszentimrére, 
ahol Lévai István Zoltán alpolgármes-
terrel közösen eldöntötték: gyűjtést 
kezdeményeznek a kápolna építésének 
befejezéséhez.

– Ebbe bekapcsolódtak a helyi egy-
házi szervezetek, s természetesen a 
Vasvári egyesület és más civil szerveze-
tek is. Végül 1,1 millió forint gyűlt ösz-
sze – tájékoztatott Bauer Ferenc.

Ez azonban csak a kezdet volt. lévai 
István Zoltán még az út során ígéretet 
tett arra, hogy ha a civil gyűjtés sikeres 
lesz, a képviselő-testület elé terjeszti a 
javaslatot, hogy az önkormányzat is áll-
jon az ügy mellé. Ez meg is történt, a 
testület 2017 júniusában 1,5 millió fo-
rintot szavazott meg erre a célra. 

– Az i-re a pontot a kormány tette fel 
– fogalmazott Bauer Ferenc. – lezsák 

Sándort többször kerestem a gyűjtés 
hírével, és ő természetesen úgy döntött, 
beleáll ebbe a lobbiba. Eredményesen: 
már a Magyar Közlöny is kihirdette, 
hogy a kormány 46 millió forintot ál-
doz az építkezésre.

Ezzel rendelkezésre is áll a teljes 
összeg, ami azt jelenti, hogy a jövő év 
szeptemberében felavathatják a kápol-
nát.

Új ZarándokHely
– Végtelenül hálásak vagyunk a gyűj-
tést kezdeményező civileknek, pol-
gármester és alpolgármester úrnak, az 
önkormányzatnak és lezsák Sándor 
úrnak is – összegezte Kucharszky Zol-
tán. – A felépülő kápolna több célt szol-
gál majd. Egyfelől a helyi református és 
baptista gyülekezet vallási találkozóhe-
lye lesz, másfelől temetkezési kápolna, 
amivel eddig nem rendelkeztünk. Öku-
menikus jellege révén bármilyen más 
egyházi rendezvényt meg lehet itt tar-
tani, és természetesen turisztikai szere-
pe is lesz. Azt reméljük, hogy szívesen 
zarándokolnak majd el ide a magyar 
reformátusok, no meg mindenki más, 
aki a Partiumon át Erdély felé tart.

AdAKoZÓ CivilEK
– Köszönetet érde-
melnek a kerületi civil 
közösségek – mondta 
szarvas Attila, a civil 
és egyházi kapcsola-
tokért is felelős alpol-
gármester. – évek óta 
azt tapasztaljuk, hogy 
a helyi közösségek 
szívesen és nagylelkű-
en csatlakoznak fontos 
kezdeményezésekhez, 
gyűjtésekhez, és ez így 
volt a kápolna ügyében 
is. nagyszerű érzés, 
hogy az összefogás 
motorja Pestszentimre 
lehetett.

oRSZÁGoS ÜGy lETT
A kormány is csatlakozott az imreiek kezdeményezéséhez
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Nem könnyű a jogszolgáltatás, hiszen alapvetően 
nem az igazságosságról, hanem a törvényekről van 
szó – jó, ha ezt a magunkfajta átlagember is belátja, 
és akkor még egy szót sem szóltunk a megszívlelendő 
öltözködési tanácsokról. 

Mindig mondogatom a barátnőimnek a piacon, amikor a szokásos körutunk után leülünk egy kávéra, hogy isten ments, bíró aztán 
nem lennék a világ minden kincséért sem, szerintem az a létező legnehezebb foglalkozás. Sokszor elgondolkodom: hogyan tudnak 
aludni szegények, amikor valami komoly ügyben kell ítélkezniük, akár előzetesen, akár végérvényesen? Na igen, ügyésznek lenni sem 
könnyű, ezt is elismerem. Emmuska, drágám, te akkor most véded ezeket a… ezeket a… majd megmondom, kiket?! Akik levetetik 

a bilincset arról az elvetemült, kigyúrt, tetovált óriásról, akinek a lelkén két ember halála szárad, aki száznegyvennel döngetett a Dózsa György 
úton, jogosítványa sincsen, ráadásul még drogozott is előzőleg?! Mártuska még a kávéspoharát is levágta az asztalra, a fele kávé kifröccsent, de 
úgy, hogy fel se lehetett itatni, hogy aztán visszacsavarjuk a pohárba – egy nyugdíjasnak azért jobban kellene figyelnie az ilyesmire…
Jó, persze, alapvetően megértem én ezeket az indulatokat! Csakhogy… mi, laikusok, nem értjük, hogy jogi szempontból mennyi mindent kell 
figyelembe vennie egy ügyésznek, amikor például az előzetes letartóztatásról vagy a vádirat összeállításáról dönt. Nem beszélve a bíróról, aki-
nek annyiféle paragrafus között kell eligazodnia, hogy ahhoz képest egy konyhagép használati utasítása is smafu. Ez az, amivel nem vagyunk 
tisztában, akik übtre csak bíráljuk a jogászilag nyilván ezerszeresen megalapozott ilyen-olyan ítéleteket. Könnyű itt üldögélni, a kényelmes, 
alig-alig billegő műanyag széken, inni a százhúsz forintos kávénkat, ráadásul a nap is süt, de már nincs az a nagy nyári hőség, szóval, hátrább 
az agarakkal, édeseim! Vagy talán ti pontosan tudjátok, hogy egy ilyen bonyolult ügyben, mint ez a Dózsa György úti gázolás, mi mindent kell 
figyelembe venni?! Hogy mi is valójában a tényállás, és hogy az adott jogi környezetben azt hogyan kell értékelni?! Ugye, hogy nem? Hát igen, 
nem volt jogosítványa annak a szegény fiúnak, mert bevonták valami szabálysértés miatt – de azt egyikünk sem tudja, hogy miért. Szintén 
halálos gázolás vagy csak ittas vezetés, netán a jobbkéz-szabály megsértése, esetleg parkolási vétségek miatt? Ezt sem tudhatjuk. Mint ahogy (te-
gyük a kezünket a szívünkre!) abban sem volna szabad engednünk a tömeghangulatnak, hogy a drogozás adott esetben súlyosító vagy enyhítő 
körülmény-e. Én például nem ismerem a törvénykönyv legújabb iránymutatásait – nagyon is lehetséges, hogy a kokain fogyasztása éppenséggel 
valamiféle enyhítő körülménynek számít. Hiszen a kokain valóban tudatmódosító szer, tehát aki annak hatása alatt áll, az nem képes felelősen 
gondolkodni, mondhatni, cselekvőképtelen állapotban van. legjobb tudomásom szerint a jog ezt mindig figyelembe is veszi. Egy paranoid vagy 
skizofrén ember cselekedeteit nyilván másképpen kell megítélni, mint egy egészségesét…
El kell ismerni, hogy ezekkel a gondolatokkal sikerült is kicsit elgondolkodtatnom a barátnőimet. Ekkor azonban a Jolán azzal jött elő, hogy 
na de mit szólok a Kulcsárhoz. Mit szólok, mit szólok? Az egyik legkitűnőbb sportember, a nemzet sportolója, sokszoros olimpia bajnok, a kör-
mömet lerágtam izgalmamban, amikor nyert Mexikóvárosban, kár, hogy éppen aludtam, mert hajnalban voltak a vívódöntők. De hát milyen 
Kulcsárról beszélek?! Ez a Kulcsár mindjárt kijön a börtönből, ahol alig néhány hetet töltött. Ja, hát arról az Attila brókerről beszéltek?! Persze. 
(Mindig is bántott, hogy a kedvenc vívóm nevét viseli!) olyan régen volt már, ki emlékszik rá…
Na igen, kicsit elhúzódott a jogi processzus, erre én is emlékszem még, ámde, ha jól tudom, éppen ez az egyik oka az enyhébb végső elbírálás-
nak, hogy annyira elhúzódott az egész. Szegény ember, tizennégy hosszú évig kellett azon izgulnia, hogy mennyire fogják ítélni – arról nem 
is beszélve (állítólag így szól a magyarázat), hogy nyolc évig állt „kényszerintézkedés alatt”! Brrr. Belegondolni is rossz. A lényeg az, foglaltam 
össze a barátnőimnek (és láttam rajtuk, hogy végül is hajlanak az okos szóra), hogy gibicként könnyű bírálgatni a jog asztalánál történteket, de 
nem igazságos! 
Különben is, gondoljatok bele, mennyi minden egyéb (talán mellékesnek tűnő, ámde alapvető fontosságú) dologra kell figyelniük szegény bírák-
nak. Itt van például ez az új dressing code vagy mi! Nem elég nekik reggelente az üggyel kapcsolatos paragrafusokat ismételgetniük, még arra 
is ügyelniük kell, hogy megfelelően legyenek felöltözve, elegánsan, de nem hivalkodóan (plusz rendezett frizura, de műköröm isten ments!), és 
hogy legalább öt bugyi legyen egy hétre előkészítve a fiókban, persze közöttük piros semmiképpen se!
Bevallom, ezen el is töprengtem egy pillanatig (ezzel azonban már nem akartam volna megzavarni a barátnőimet!): vajon hogyan ellenőrzik a 
bíróságokon az alsóneműk színét. Szerintem nem kell félni, megoldják.

begördülésTől 
a TűzgyújTásig
nosztalgia-járműbemutatót rendez szeptem-
ber 29-én a sportkastélynál a dr. széky Endre 
Pestszentimre történeti társaság és az önkor-
mányzat. 

Ne lepődjön meg, 
aki szeptember 
29-én a szoká-
sosnál jóval több 
rendőrrel találko-
zik majd Imrén. 
A Széky Társa-
ság és az önkor-
mányzat egész 

napos közös rendezvényének, az első pestszentimrei nosztalgia-
járműbemutatónak a vendégei lesznek ők, többen közülük régi 
egyenruhában.

– Egy korábbi rendezvényen találtuk ki Minyóczki Árpád 
kapitány úrral, hogy mutatkozzon be az imreiek előtt a hagyo-
mányőrző század. Aztán az ötletek egymást követték – mesélte 
a helytörténészként Pestszentimre múltját kutató Pándy Tamás, 
a Széky Társaság elnöke. – A régi rendőrmotorok, -autók és a 
rendőrlovak mellett jó néhány VW Bogár is bemutatkozik, 
amelyeket az érdeklődők ki is próbálhatnak. Továbbá láthatók 
lesznek más régi motorok, sőt kerékpárok is.

A 10 órakor kezdődő rendezvény délelőtti és kora délutáni 
szakaszában a helyi óvodások, iskolások ismerkedhetnek majd 
a régi gépekkel, a délután és a kora este folyamán pedig a fel-
nőttek. És lesz még egy érdekes attrakciója ennek a napnak.

– Éppen hetven éve épült ki a 40-es villamos vonala – mond-
ta Pándy Tamás. – Ennek nagy részét imreiek építették, úgy is 
hívták annak idején, hogy az imreiek villamosa. Az évforduló 
apropóján felkérést kaptam a villamos történetének megírására, 
s e könyv bemutatóját is ezen a délutánon tartjuk. A bemutató-
hoz egy érdekes kiállítás és meglepetésként happening is kap-
csolódik majd.

Az esemény hivatalos megnyitóján, 15 órakor a fővédnök 
Ughy Attila polgármester mond beszédet, a könyvbemutatót pe-
dig a házigazdaként közreműködő Kucsák László országgyűlési 
képviselő vezeti 16 órakor. A kiállítás a Sportkastély melletti te-
rületen, a bemutató a benti büfénél lesz. A nosztalgiatalálkozó 
18.30-kor az önkormányzat által szervezett Szent Mihály-napi 
tűzgyújtással ér véget, amelyen a szervezők közös éneklésre in-
vitálják a látogatókat. A tűzgyújtást a tűzoltók különleges be-
mutatója előzi meg.

Ê-kerékgyártó-

Egy BAPtistA Mindig ÖntEvéKEny
a Vasvári egyesület által kezdeményezett gyűjtéshez jelentős mérték-
ben járultak hozzá a pestszentimrei baptisták. Háló gyula lelkész, a 
közösség vezetője szerint az öntevékenység természetes egy baptista 
ember számára.
– a baptista mindig praktikus és pragmatikus – magyarázta. – a 
segítőkészség és az öntevékenység része a hitünknek, a mentalitá-
sunknak, ezért tudunk gyorsan és hatékonyan reagálni, ha szükséges. 
ezenfelül Hegyközszentimrével régóta ápolunk baráti kapcsolatot. ott a 
polgármester úr is baptista, a közösség jól működik, számos találkozót 
szerveztünk már. természetes volt, hogy csatlakozzunk a gyűjtéshez.
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7 Egyedülálló koncertet adott a Vörösmarty iskola Kultúra

Hittel, 
szeretettel

 
Forintos Anna festőművésznek 80. szüle-
tésnapja alkalmából szeretetben címmel 
nyílt kiállítása szeptember 4-én a város-
háza galériában. 

Forintos Anna elsősorban a lélek, a jellem belső 
titkainak kutatója, a belső értékeket, kincseket 
kivetítő portréfestő, emellett a világ szépségét 
érző, a természet mélységeibe látó tájképfestő és 
lírikus költő. 

Anna azt vallja, hogy a Jóisten akaratából és 
kegyelméből kapta hivatását, feladatát. Nem-
csak az ecsetet és a tollat forgatja nagy tehet-
séggel, hanem fantasztikus varázsa is van: su-
gározza maga körül a szeretetet, a nyugalmat.  
– Ha szeretet van a szívünkben, akkor csodá-
latos kisugárzásban éljük az életünket. Ebben a 
szeretetben kívánok festeni, amíg csak élek, min-
denkiben az igaz értékeket, a jót látva – fogal-
mazott egy korábbi alkalommal a festőművész. 
Portréalanyait általában valamilyen bel-
ső érzelmi indíttatásból festi meg, ábrázo-
lásukban személyes, közvetlen hangnemre 
törekedik. Megörökítette a családját, a pálya-
társait, az ismerőseit: gyermekeket, ifjúkat, fi-
atal felnőtteket, idősebbeket és százéveseket… 
 A 16 éves korában az Új-Delhiben megrende-
zett nemzetközi gyermekrajzpályázat első helye-
zése megerősítette abban, hogy jó úton indult el. 
Az azóta eltelt bő hatvan esztendő alatt számos 
elismerésben volt része, és ha minden művét 
látni szeretnénk, akkor bizony világutazónak 
kellene lennünk, mert azok több európai ország 
mellett Amerikába, Ausztráliába is eljutottak. 
A festőművész jubileumi tárlatán a port-
rék mellett néhány tájkép is látható. 
A megnyitó ünnepségen Császár Bíró Lilla el-
mondta Forintos Anna két versét, majd Ughy 
Attila polgármester köszöntőt mondott. A szep-
tember 15-ig megtekinthető kiállítást Feledy 
Balázs művészeti író nyitotta meg, utána pedig 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta művésztanár 
méltatta a festőművész munkásságát. 

Ê Fülep E. 

 

Megújultak
A sarkadi nyári élménytábor évről évre 
megtelik kerületünk tanulóival. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan három iskola mintegy 
200 tanulója töltött el egy-egy hetet ezen 
a nyáron is a békési kisvárosban.

A 27 éve működő tábor napjainkban is vonzó, 
mert évről évre megújul. Az éjjeli szekerezés, a 
kajakozás vagy kenuzás, a csúszdázás a gyulai 
Aquapalotában, az éjszakai tűzőrzés, a mozizás, 
a lövészet állandó program, de pár éve bekerült 
a kínálatba a sarkadi tűzoltóság megtekintése, 
az íjászat, a cserkeszőlői strand felkeresése és a 
gyulai kalandpark kipróbálása is. 

A Kandó és a Szenczi iskola diákjai mellett 
harmadik éve nyaralnak Magyarország délkeleti 
sarkában a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi 
Általános Iskola, a Piros suli tanulói is. A gyere-
kek minden évben kíváncsian várják, hogy milyen 
újdonság fogadja majd őket a sarkadi táborban.

A Piros iskola táborának vezetője, Dóka 
Emese mesélt az ott töltött napokról:

– Intézményünk német nemzetiségi iskola-
ként kiemelt célként kezeli a német hagyomá-
nyok, szokások megismertetését és megőrzését 
a tanulóink körében. Már a tavalyi sarkadi tá-
borban tartottunk egy német estet, amin német 
játékokat és egy nemzetiségi táncot tanítottunk 
meg a résztvevőknek. Idén egész napos progra-
mot szerveztünk, és nemcsak németet, hanem 
franciát, görögöt, amerikait is. A gyerekek be-
mutatták az otthonról hozott kincseiket, amik 
valamilyen módon köthetők voltak az adott 
országhoz, s meséltek a tárgyak történetéről is. 
A bemutató után az estet egy rövid nemzetiségi 
tánc megtanulása zárta le.

Az ötletet megvalósította a többi – csepe-
li, lőrinci, imrei – táboroztató tanár is, így a 
nemzetiségi napok lett a sarkadi tábor 2017-es 
újdonsága.

A különleges napokhoz és a táborzáró aján-
dékokhoz a német és a francia nagykövetség, 
a Dover nyelviskola, az Alpiq cég és a Magyar 
Termék Nagydíj Pályázatkiírói Tanácsa adott 
támogatást.

Ê Városkép

Tűzzománc 
Kalandnak indult, szenvedély lett 
belőle: a somogyi lászló szociális 
szolgálat gondozottjai kitanulták a 
tűzzománckészítés fortélyait, és az el-
készült ékszereket már ki is állíthatták. 
Az égetőkemence beszerzését az ön-
kormányzat támogatta.

Csodálatos műveket tud létrehozni, aki ért a 
tűzzománckészítéshez, ám a műfaj eszközigé-
nye pénzt kíván, nem is keveset. Ezért eleinte 
óvatosan ismerkedett ezzel a művészeti ággal 
a Somogyi lászló Szociális Szolgálat két mun-
katársa, de amikor felfedezték a szépségeit, már 
nem volt visszaút.

– oros Ildikó kolléganőmmel kezdtünk el 
tűzzománccal foglalkozni még tavaly. Termé-
szetesen nem puszta kedvtelésből, hanem azt 
kutattuk, hogyan vonhatnánk be az alkotófo-
lyamatba az általunk gondozott idős embereket 
– mesélte Bálint Ramóna, a szakszolgálat veze-
tője.

Ildikó és Ramóna beiratkozott egy néhány 
hónapos tűzzománctanfolyamra, ahol elsajátí-
tották az alapokat. Ezután következett a próba: 
érdekli-e ez a tevékenység azokat, akik a hét-
köznapjaikat a szakszolgálatnál töltik?

– Nem kellett sokáig ajánlgatnunk a lehető-
séget – mondta a vezető. – Tízen jelentkeztek 
azonnal, zömükben hölgyek, és megkezdődött 
a közös munka.

Hamar kiderült, hogy az érdeklődők között 
sok a tehetség. Elsősorban ékszereket, dísztár-
gyakat készítettek, egyre szebbek, egyre érté-
kesebbek kerültek ki a kezük alól. Eljött a perc, 
amikor felvetődött a kérdés: hol lehetne bemu-
tatni a munkákat? Az önkormányzat felajánlot-
ta a Városháza Galéria kiállítófelületeit, s a tűz-
zománcmunkák június végétől egészen a nyár 
végéig láthatók voltak a polgármesteri hivatal 
aulájában.

Nem ez volt az egyetlen dolog, amiben az 
önkormányzat segítséget nyújtott. Mint a be-
vezető sorokban írtuk, a tűzzománc eszközigé-
nye igen magas, egy kisméretű égetőkemence 
önmagában több százezer forint, és meg kell 
vásárolni a felhasznált anyagokat is. Dömötör 
István alpolgármester járta ki az önkormányzat 
támogatását.

– Nagyon fontos kezdeményezésről van szó 
– mondta. – A tűzzománcos alkotófolyamat 
lehetőséget nyújt az egyéni kreativitás fejlesz-
tésére. Nem beszélve arról, hogy milyen öröm 
kézbe venni, másnak is megmutatni az elkészült 
művet. Az önkormányzat kötelességének tartja, 
hogy az anyagi lehetőségei figyelembevételével 
minden ilyen kezdeményezést támogasson. Ha 
igény van rá, segíteni fogunk abban, hogy a má-
sik két kerületi gondozási központba is kerüljön 
kemence. 

Ê -kerékgyártó- 

Közös táborozás 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat idősekért-Fiatalokért Közala-
pítvány alkotó- és gasztronómiai tábort 
szervezett a nagy családban élő kerü-
leti és a testvérváros Körösfőről érkező 
gyermekeknek Balatonfenyvesen.  

A XVIII. kerületi és a körösfői diákok az ön-
kormányzat támogatásával évek óta együtt 
táboroznak a Balaton déli partján. Az idén a 
testvérvárosból érkező gyerekek üdültetését 
egy hazai cég szponzorálta. A programot a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány szervezi 
meg nyaranta két turnusban. Ezúttal 50 nagy-
családos és 26 körösfői fiatal nyaralt együtt. 

– A kerületi gyerekek közösen főztek a 
körösfői diákokkal, alkotóműhely-foglalkozá-
sokon vettek részt, valamint kirándulás, hajó-
kázás, horgászat, vízibiciklizés, sport és szín-
házi előadás is szerepelt a programok között 
– mondta Diráné Huszár Gertrúd táborvezető, a 
közalapítvány kuratóriumának titkára. 

A Szegedi Miniszínház vidám előadása min-
den táborlakót elkápráztatott, a kirándulás al-
kalmával pedig áthajóztak Badacsonyba. Az 
alkotóműhely keretében a fiatalok olyan kéz-
műves technikákat sajátítottak el, amelyeknek 
hasznát vehetik a mindennapokban. Éjszakán-
ként a már hagyománnyá vált horgászaté volt a 
főszerep.

A körösfői tábor vezetője, Antal István is 
elkísérte a diákjait a balatonfenyvesi táborba.  
– Minden évben nagyon jól érezzük magunkat 
a közös táborozáson, egy nagy családként éljük 
meg az itt eltöltött napokat – fogalmazott a tá-
borvezető. 

– A három testvéremmel együtt nyaralhat-
tam Balatonfenyvesen. Sütöttünk kürtőska-
lácsot, palacsintát és túrófánkot. A körösfői 
gyerekek hoztak finom házi lekvárokat. Szép 
pólókat festettünk, és sok új dolgot tanulhat-
tunk – mesélte csillogó szemmel Csetneky Máté, 
a Darus iskola diákja. 

Ê Fülep E. 

A Vörösmarty iskola történetében egyedül-
álló, hogy valamelyik kórusa egy olyan távoli 
országban adjon koncertet, mint Kína. A Vö-
rösmarty leánykar Gyombolai Bálint karnagy, 
zenepedagógus vezényletével hangversenykör-
úton vett részt. 

A zenepedagógus többször járt már Kíná-
ban tanítani, és áprilisban értesült arról, hogy 
be lehet nevezni a Sanghaji Ifjúsági Zenei Fesz-
tiválra. A beküldött demó alapján szakmai 
bizottság választotta ki azokat a kórusokat, 
amelyeket a szervezők meghívtak a program-
sorozatra.

A Vörösmarty leánykar Kodály-műveket 
énekelt a nemzetközi hírű zeneszerző és ze-
nepedagógus születésének 135. évfordulója 
tiszteletére, valamint kortárs zene, népzenei 
és könnyűzenei feldolgozás s meglepetésként 
kínai népdal és műdalfeldolgozás is szerepelt a 
repertoárjában. A július 9–15. között megtar-
tott fesztiválon hat koncertet adott a kórus. 

A programon Európából csak a Vörösmarty 
leánykar vett részt, rajta kívül egy amerikai, 
két sanghaji és több más kínai ifjúsági ének- és 
zenekar lépett fel. 

– Szó sincs arról, hogy mi lennénk a legjob-
bak Európában. Kínában a popzenéhez hason-
lóan a kórusművészetben is erős a zene gazda-
sági oldala. Komoly anyagi elvárások vannak 
az énekkarokkal kapcsolatban, nem hívnak 
meg olyan előadót, amelyik nem hozza a terve-
zett bevételt – magyarázta Gyombolai Bálint. 

Az első alkalommal, amíg a közönség nem 
ismeri a kórust, a meghívás a promóción mú-
lik, utána már csak a jó benyomás számít. A 
Vörösmarty leánykar nemcsak a szakmai 
színvonalat, hanem a műsorválasztást, a publi-
kum megnyerését tekintve is jól szerepelt. 

A Vörösmarty iskola huszonnégy tagú le-
ánykarának és négy pedagógusának a kiuta-
zását az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata, 
a Külső-pesti Tankerületi Központ és a Vörös-
marty iskola szülői közössége támogatta.  

– A koncertkörút nemcsak a lányoknak volt 
nagy élmény, hanem a szervezők is elégedet-
tek voltak, így szeretnénk, ha lenne folytatás. 
Konkrétum még nincs, de komoly ígéret az 
már van – tette hozzá a karnagy.

Ê Fülep Erzsébet 

– A létszám az utolsó, augusztus 25-én záródó 
turnusban is elérte a 200 főt. A nyár folyamán 
nagyon sok segítséget kaptunk a Csibész Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ munkatársaitól, 
így azoknak a gyermekeknek is élményekkel teli 
lehetett a nyár, akiknek a családjában egyébként 
nem telik nyaralásra – mondta el Kuba Gábor tá-
borvezető, hozzátéve: örült a magas részvételnek, 
mert ez azt jelentette, hogy a gyerekek nem csa-
varogtak, hanem jó helyen töltötték a szünidőt.

Magában a bázisnak számító Bókay-kertben 
is számos érdekes program- és játéklehetőség 
foglalta le a táborozókat, de a szervezők idén is 
törekedtek arra, hogy ne egy helyben töltsék el a 
napot.

– Szerdánként rendelkezésünkre állt a Hófe-
hérke sétahajó, ami nagy élmény volt a gyerekek-
nek, hiszen sokan közülük most hajóztak először. 
olyan különleges helyekre is sikerült eljutni, mint 

amilyen az országgyűlési múzeum a Parlament 
épületében vagy a budapesti úszó-világbajnok-
ság, de jártunk a Groupama Arénában is – mesél-
te Kuba Gábor. – Az FTC otthonában megnéztük 
a látogatóközpontot, sőt a gyerekek lemehettek a 
stadion füves pályájára is.

Új program volt idén a Méta utcában lévő FKF 
Szemléletformáló és Újrahasználati Központban 
tett látogatás is. Itt a hulladék korszerű begyűj-
tésének és feldolgozásának, illetve a használt ter-
mékek újrahasznosításának módjaival ismerked-
tek a napközis tábor résztvevői. 

lassan húszéves hagyomány, hogy a táborozás 
harmadik hetében a Fővárosi Nagycirkusz elő-
adására is elviszik a gyerekeket – ezúttal sem tör-
tént ez másként. A legó kedvelőinek nagy örömé-
re viszont most először Kockatábort is szerveztek 
a Bókay-kertben.

Ê-puskás-

Kínai népdallal hódítottak
A vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi általános iskola és gimnázium leánykara július-
ban nagy sikerű koncerteket adott Pekingben és sanghajban. 

Élményeket adott a napközis tábor
turnusonként 400–500 gyermek élvezhette az önkormányzat Bókay-kerti nyári táborá-
nak programjait. A napközis táborba járó gyerekek a park nyújtotta élmények, játékok, 
sportolási lehetőségek mellett számos kiránduláson is részt vehettek.
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8 Egykori televíziós is tanít a Nyugdíjas AkadémiánKultúra

�a jó pedagógus fél 
siker: már csak a 
diák szorgalmára 

van szükség ahhoz, hogy 
az ismeretek átadása 
tökéletes legyen. a nyug-
díjas akadémia mindig 
kiváló előadókat, tanáro-
kat szólít a katedrára, így 
a szeptember 9-én induló 
félévben egy egykori 
televíziós csatlakozik hoz-
zájuk, aki nem mellesleg 
azóta elismert gerontoló-
giai szakemberré vált.

kErékgyártó györgy   

Az angol nyelvtanfolyamok kezdettől 
fogva rendkívül sikeresek a XVIII. kerü-
leti Nyugdíjas Akadémia hallgatói köré-
ben. Már az első lefutott félév után több 
szinten kellett meghirdetni, olyan nagy 
volt iránta az érdeklődés. A nyelv taní-
tása természetesen tovább folyik, ám egy 
új tanár érkezik a katedrára. 

– Kerényi Péter korábban a Magyar 
Televízió munkatársa volt, de figyelem-
re méltó a tudományos pályája is: kiváló 
gerontológiai szakemberként ismert – 
mondta Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Egyetem intézetvezetője, az or-
szágban folyó szeniorképzések elindítója. 
– Izgalmas személyiség, igazi showman, 
nagyon szeretik a hallgatók. Remélhető-
leg így lesz Pestszentlőrincen is.

sZulejmán 
másképpen
Az akadémia minden félévben kínál 
valami újat. A szeptemberben induló 
szemeszter egyik újdonsága a német 
nyelvtanfolyam lesz.

– Természetesen ezt is mindenki 
számára hirdettük meg, de megemlí-
tem, hogy mivel a XVIII. kerületben 
jelentős német gyökerű közösség él, a 
tanfolyam lehetőséget nyújthat az eset-

leg régóta nem gyakorolt német nyelv 
felfrissítésére – emelte ki Jászberényi 
József.

A tanfolyamok között akad olyan 
is, amelyik már a címében garantál-
ja a sikert. Ilyen Udvarvölgyi Zsolt 
Szulejmán – ami a sorozatból kimaradt 
című kurzusa.

– A televíziós sorozat most nagyon 
népszerű – magyarázta Port Tivadarné, 
aki a kezdetektől, vagyis már tizenegy 
szemeszter óta lelkes és energikus helyi 
szervezője az akadémiának. – A film-
ben azonban nem a valós Szulejmánt 
látjuk, a tanfolyam a történelmi tények 
alapján mutatja be őt.

A tanfolyamok közül érdemes ki-
emelni a táblagép kezelését oktatót is, 
amely abban segít, hogy a hatvan fö-
löttiek is könnyedén boldoguljanak az 
informatika manapság már kikerülhe-
tetlen világában.

gyakorlati 
tanácsok
Ha az ember egy pillantást vet a nagy 
előadások listájára, megállapíthatja, 
hogy a témakörök jó része nem vál-
tozott. Kezdettől nagy az érdeklődés 
a vallástörténeti témák iránt, ebben a 
szemeszterben kettő is lesz, az egyik az 
iszlámmal, a másik az 500 éves jubile-
umát ünneplő reformációval foglalko-
zik. A kerületiek lokálpatriotizmusát 
mutatja, hogy az akadémia felvette az 
előadások közé a helyi sport történe-
tét is. A többi pedig olyan gyakorlati 
problémákkal foglalkozik, amelyek 
vagy a teljes közösséget, vagy kifeje-
zetten az időseket érintik: a fogyasztói 
társadalom kérdéseivel, az idősek ellen 
elkövetett csalásokkal, a helyes táplál-
kozással. 

Az előadások továbbra is ingyenesek 
az érintetteknek, és szombati napokon 
9 órakor kezdődnek a polgármesteri 
hivatal üléstermében. A tanfolyamok 
időpontja változó, a hivatal ügyfélszol-
gálatán a teljes program átvehető, illet-
ve Port Tivadarné telefonszámán lehet 
érdeklődni (06-20-615-6011). 

SHoWMAN A KATEDRÁN
Német tanfolyam is szerepel az új szemeszter kínálatában
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ban Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla 
Közösségi Ház vezetője úgy fogalma-
zott, hogy a gyerekeknek mind mű-
vészeti, mind kulturális téren tudtak 
élményeket nyújtani, új dolgokat taní-
tani. 

festésZet és népi 
HangsZerek 
– A kerékpáros táborunk röviddel az 
iskolakezdés előtt ért véget, és biztos 
vagyok benne, hogy akik részt vettek 
rajta, azok a biztonságos, szabályos 
közlekedésről tanultakat már az első 
tanítási napokban hasznosítani tud-
ják – foglalta össze röviden a nyarat az 
intézményvezető, aki azt is elmondta, 
hogy két kiállítással kezdődik a közös-
ségi ház őszi szezonja. – Forintos Anna 
festőművész Szeretetben című tárlata a 
Városháza Galériában szeptember 15-
ig látható, a közösségi házban pedig 
Magyar József festőművész Felhőgom-
bolyítók című kiállítását lehet megte-
kinteni szeptember 24-ig.

A Csokikoncert-sorozat szeptember 
10-i állomásán népi hangszerek bemu-
tatója lesz, Pavella Krisztina és Parlagi 
Renáta népzenész, valamint Kárpáti 
Szilvia mesemondó fogadja a gyereke-
ket és kísérőiket. 

Nagy sikere volt tavasszal az ön-

kormányzat által támogatott ingyenes 
színházi és bábelőadásoknak. ősszel 
újabb kilenc előadást szerveznek.

– Három-három előadással várjuk 
az óvodásokat, illetve az alsó és felső 
tagozatos általános iskolásokat. Az in-
tézmények vezetőivel megegyeztünk 
abban, hogy lehetőség szerint olyan 
gyerekekből álló csoportokat küldenek, 
akiknek egyébként nincs lehetőségük 
arra, hogy színházba járjanak. Szeret-
nénk segíteni abban, hogy a rászoruló 
gyerekek is élvezhessék a színházi han-
gulatot – hangsúlyozta Császár Bíró 
lilla.

kicsiknek is, 
nagyoknak is
Gyerekeknek és felnőtteknek is kínál 
előadásokat a Rózsa Művelődési Ház. 
októberben a Csetlő-botló Fajankó 
című zenés mesejáték a kicsiknek, az 
Asszony körbejár című vígjáték a fel-
nőtteknek szól. október végén érkezik 
a l’art pour l’art Társulat Halványlila 
gőz című előadása, míg Zorán az idei 
turnéja keretében november 16-án lép 
fel a művelődési házban.

Szeptember elején a Pestszentimrei 
Közösségi Házban is elindultak a tan-
folyamok, a részletes őszi programfüzet 
megtalálható a www.pikhaz.hu olda-

lon. Szeptember 13-án délelőtt megkez-
dődik a Hangszersimogató elnevezésű 
játékos interaktív zenei sorozat óvo-
dásoknak, délután pedig Mindennapi 
zene iskolásoknak címmel interaktív 
énekórán vezetik be a gyerekeket egy-
egy hangszer vagy műfaj rejtelmeibe 
professzionális zenészek. Ugyanezen a 
napon nyílik meg, és szeptember 28-ig 
tart Ugray György szobrászművész em-
lékkiállítása.

Ê puskás attila

GAZDAG őSZI KÍNÁlAT
Zorántól a Csokikoncerten át az ingyenes színházi és bábelőadásokig

A Máig hAtÓ Múlt
a kerületünkben élő pais 
istván filozófiatörténész, nyu-
galmazott egyetemi docens  
új, 14 részből álló előadás-
sorozatot indít a máig ható 
múlt címmel a kondor Béla 
közösség Házban. az 1957 
és 2002 között az elte 
Bölcsészettudományi karán 
oktató pais istván az elmúlt 
években a Biblia igazi világa, 
Hódolat a múlt bölcselőinek, 
a csodálatos antik világ, 
ember és történelem címmel 
tartott előadás-sorozatot a 
kerületben. az általa írt kultúr-
történeti könyvek (ember és 
vallás; antik bölcsek, gon-
dolatok, aforizmák; a görög 
filozófia; Bibliai érdekességek, 
történetek, aforizmák; a filozó-
fia története) szintén fontos, 
érdekes témaköröket vizsgál-
nak.
a mostani kurzus az emberi 
lét múltbeli és ma is nagyon 
időszerű kérdéseiről szól.
az első előadás szeptember 
19-én 17.30-kor lesz.
a részvétel ingyenes!

AZ ElsŐ Félév ElŐAdásAi 
dr. jászberényi józsef: a kereszténység vizuális enciklopédiája – róma nagy templomai – szeptember 9. 
dr. molnár krisztina: Önbizalom, önértékelés, önszeretet – szeptember 23. 
dr. lévai istván Zoltán: kerületünk sportélete  – szeptember 30. 
dr. udvarvölgyi Zsolt: az iszlám mai szemmel – október 7. 
Budai péter: korszerű táplálkozás, diétás étkezés – október 14. 
ferenczi Zoltán: az 500 éves reformáció kultúrtörténeti jelentősége – október 21. 
dr. nemes lászló: gyógyíthat-e a filozófia? – október 28. 
kovács györgy: svindlerek hálójában, avagy hogyan és kik akarják átverni az időseket? – november 4. 
dr. jászberényi józsef: mccarthy medvéje, avagy a fogyasztói társadalom problémái – november 18. 

A nyár sem telt eseménytelenül a Xviii. kerületi művelődési, kö-
zösségi házakban, hiszen mindegyik intézmény számos kikap-
csolódási lehetőséget kínált a vakációzó gyerekeknek és a szü-
lőknek is. A tanévkezdés ugyanakkor azt is jelenti, hogy újraindul 
a klubélet, folytatódnak a népszerű tanfolyamok, vagy éppen 
újak kezdődnek. 

néPihAngsZEr-BEMUtAtÓ
A Csokikoncert keretében szeptember 10-én (vasárnap) 
délelőtt 10 órakor a Kondor Béla Közösségi házban népi 
hangszerekkel is meg lehet ismerkedni Pavella Krisztina és 
Parlagi renáta népzenész, valamint Kárpáti szilvia mesemondó 
közreműködésével. Belépőjegy: 300 Ft.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Tanévnyitó a katolikus és a református általános iskolában egyház

�amikor e sorok meg-
jelennek, tart már a 
tanítás a kerület egy-

házi iskoláiban is. a szent 
lőrinc katolikus általános 
iskolában ugyanúgy, mint 
a szenczi molnár albert 
református általános is-
kolában. a két intézmény-
vezetőt a tanévnyitó előtt 
kérdeztük.

 
Nem volt könnyű elérni a katolikus 
iskola igazgatónőjét, Szabóné Farkas 
Évát, mert mint elmondta, már „taní-
tási üzemmódra” kapcsoltak.

– Most kell elintéznünk minden 
olyan dolgot, amelyekhez nem kellenek 
a gyerekek, de feltétlenül rendben kell 
lenniük, amire megérkeznek. Nekünk 
valamivel rövidebb a szünet, mint ne-
kik, de tudtuk ezt jól, így is készültünk. 
Várjuk már a tanévet, a gyerekeket meg 
azt is, hogy a Veni Sancte szentmisén 
találkozzunk velük.

tornatermet 
aVatnak
Az igazgatónő elmondta, hogy az előt-
tük álló tanév jubileumi lesz, ám rövid 
időn belül nem csak erre lehetnek majd 
büszkék.

– Szinte hihetetlen, de a most kez-
dődő tanév már a huszonötödik lesz 
a Szent lőrinc történetében. olyan, 
mintha egy pillanat lett volna az egész. 
Büszke azonban valójában arra vagyok, 
annak örülünk az egész tanári karral 
meg a diákokkal, hogy vadonatúj léte-
sítményt avathatunk fel az egészen kö-
zeli jövőben.

– Milyen létesítményről van szó, és 
mikorra készül el?

– A reményeink szerint szeptember 
végére, október elejére lesz kész az új 
tornaterem épülete a kiszolgálóhelyi-
ségekkel, s valóban minden igényt ki-
elégítő módon várja majd a gyerekeket. 
Ez még hiányzott az összkomforthoz 
– mondta az igazgatónő, aki azt is el-

árulta, hogy az új tanévben már 17 osz-
tályban 350 gyerek mondhatja el magá-
ról, hogy „lőrinces diák”. A tudást nem 
kevesebb, mint 36 pedagógus tölti majd 
a fejekbe.

– A tornaterem-átadás mellett mi-
lyen rendezvénnyel ünneplik a jubileu-
mot?

– Az a tervünk, hogy meghívjuk 
minden egykori pedagógusunkat, aki 

akár csak egyetlen tanévben oktatta a 
diákokat, megnyerni őket arra, hogy 
vegyenek részt az ünnepségen. osszák 
meg velünk azt az élményt, amit ez a 
szép évforduló ad. Nincsen még pontos 

időpontja, de mindenkit időben értesí-
tünk, ezt megígérhetem.

megÚjult eBédlő,  
Új járda
„Egy sarokkal odébb”, a Nagykőrösi 
úton lévő Szenczi Molnár Albert Refor-
mátus Általános Iskola napjai is az új 
tanévre készülődés jegyében teltek au-
gusztus végén. Sőt az igazgatónő ebben 
az intézményben is jubileumról számolt 
be, csak egy „kisebbről”.

– Nekünk a tizenötödik tanévünk 
kezdődik a napokban – mondta 
Magyarné Teliska Gyöngyi, aki tizen-
kilenc éve igazgatja a református in-
tézményt. – Háromszázhatvanöt gyer-
mekkel és 31 pedagógussal kezdjük 
meg a tanévet, amelyet, mondhatom, 
várunk már a kollégákkal.

– S vajon milyen feladatokkal?
– Ezek egy részén már túlvagyunk, 

túl kellett lennünk. A nyáron át-, illetve 
újjáépítettük az ebédlőt, s gondolom, a 
szülők is örömmel veszik majd tudomá-
sul a tanévnyitón, hogy új járda épült 
az iskola előtt, ami bizony ránk fért.

– Az ép testben ép lélek elve feltehe-
tően ebben a tanévben is érvényesülni 
fog…

– A pedagóguskarunk mindig 
ugyanazt fogalmazza meg, mert ez je-
lenti a munkánk alapját, vagyis hogy jó 
minőségű, a további tanulmányaik so-
rán használható tudást adjunk át a gye-
rekeknek, de emellett legalább olyan 
fontos az is, hogy miként alakítjuk a 
lelküket, a fizikumukat, az egyéniségü-
ket.

 
A vEni sAnCtE
A tanévnyitó szentmise, a 
veni sancte a szentlélek 
segítségül hívására szolgál 
az új tanítási évhez: „Jöjj 
szentlélek úristen, áraszd 
reám kegyesen, mennyből 
fényességedet...” A veni 
sancte spiritus egyházi ének 
szerzője ii. (Jámbor) róbert 
francia király, aki 996 és 
1031 között uralkodott. 

Hétszáz diák okosodik 
Az egyikben a 25., a másikban a 15. tanévet kezdték meg
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Az Agapé gyülekezet lelkésze, Paul 
Henderson szinte minden idejét a fiatalok 
között vagy közelében töltötte.

– Büszkén mondhatom el, hogy a tava-
lyi bemutatkozásunk után, úgy tűnik, vég-
leg befutott a szívemnek oly kedves Segít-
hetünk? akció. A múlt évben, amikor első 
alkalommal álltak elő a kezdeményezéssel 
a gyülekezetünk fiataljai, sokan néztek fur-
csán rájuk, s nem is értették a hozzájuk be-
kopogókat: ingyen munka egy álló napon 
át?

Amint azt Henderson atya elmondta, 
igaz, hogy az idén sem nyíltak ki maguktól 
az ajtók, de már sokkal nagyobb bizalom-
mal engedték be a lakásba az agapésokat. 

– Sőt volt olyan bácsi és néni, aki azt 
mondta, várta a fiatalokat, mert emlékezett 
rájuk az előző évből.

Hozzávetőleg ötven fiatal ajánlotta fel a 
munkáját az ezt igénylőknek, akik végül ez-
úttal is hálásan köszönték a segítséget. Vol-
tak, akik egy-egy napon segítettek, s voltak 
olyanok is, akik egész héten. 

– Külön öröm, hogy nem egy helyen meg-
kérdezték a gyerekeinket, eljönnek-e jövőre 
is. Mert ha igen, akkor várják őket… Tavaly 
azt mondtam, nem tudom milyen lesz a fo-
gadtatás, az idei után azonban állítom, hogy 
„nyertünk”, mert van igény a segítségre, s az 

emberek is megnyíltak felénk. Nem utasít-
ják el a közeledést, vagyis a szeretetnek ezt a 
megnyilvánulását – mondta a lelkész.

A gyülekezet közös vacsorával köszöni 
meg a fiataloknak, hogy a vakációjuk egy 
hetét a segítségre szorulók és az Úr szolgá-
latába állították.

 
 MindEnKit várnAK 
Az augusztus vége, a szeptember 
eleje mindig mozgalmas 
a Pestszentlőrinci Agapé 
gyülekezet híveinek életében. 
Elmondható ez most is, mert 
szeptember 5-én és 12-én is 
lesznek alkalmaik a Kondor 
Béla sétány 18. alatt lévő 
gyülekezeti házban. Alapvetően 
azért találkoznak, hogy kötetlen 
beszélgetés révén kerüljenek 
még közelebb egymáshoz. 
szeptember 23-án, szombaton a 
segíthetünk? akcióhoz hasonlóan 
másodszor megrendezett, 
főzőfesztivállal egybekötött 
családi napra várják az 
érdeklődőket, a jó szándékú 
embereket a gyülekezeti ház 
mögötti területen. 

JÖVőRE MÁR 
VISSZAVÁRJÁK őKET
Hat napon át ötven agapés segített

a tanévnyitó szentmise, a Veni sancte felemelő pillanatai

Megérte?
A kérdés izgalmas. vajon luther Márton kitűz-
te volna a 95 tételét, Kálvin János otthagyta vol-
na fényes karrierjét, Zwingli elment volna utolsó, 
végzetes csatájába, ha előre látta volna a szomorú 
következményeket, a nemtelen hitvitákat, a fellob-
banó máglyákat, a vallásháborúk erőszakosságát, a 
Bibliával való visszaéléseket, a vége-hossza nincs 
szakadásokat és a napjainkra végzetesen kiterjedő 
szekularizációt?

Meggyőződéssel mon-
dom: a válasz igen.

ők tudták, hogy a 
történelem ura Isten, 
az ő feladatuk pedig 
az, hogy a küldetésü-
ket betöltsék. A való-
ban szomorú követ-
kezmények az ember 
végtelen gyarlóságából 
erednek, a nagy igaz-
ságok pedig vajúdások 
által születnek meg. 
Jobb a háborgásokkal 
teli, mégis az életre 
vezető út, mint a vi-
szonylag unalmas, de 
a halálba vezető. Civi-
lizációnk a torzulása 

ellenére is magában hordozza a reformáció áldásait. Gondoljunk 
csak néhány dologra: a Biblia elmúlhatatlan népszerűségére, a 
babonás félelemtől megszabadult és Krisztusban megerősödött 
keresztyén emberre, a gyülekezetek testvéri közösségében ott-
honra talált lelkekre, az emberi méltóság és szabadság mélyen 
gyökerező jogára, az istentiszteleti rangra emelt munkaerkölcs-
re, valamint a hitből fakadó prófétai hazaszeretetre. De ugyan-
így gondolhatunk a hit nagykorúságára jutott emberre, aki már 
nem az üdvösségéért kínlódik, hanem a Krisztusban elnyert ke-
gyelemért hálából szenteli magát minden nemes ügynek,  vagy 
aki minden megnyilvánulásában Isten dicsőségét keresi, ezáltal 
az egyedül élhető jövőt építi bármely helyen és bármely feleke-
zetben.

Hálával mondjuk ki: igen, megérte!
Ê kiss László 

református lelkész

Mint arról már beszámoltunk, a Pestszentlőrinci Agapé gyülekezet lel-
kes fiataljai az idén is felajánlották egy hetüket a havanna-lakótelepen 
élő, segítségre szoruló, idősebb embereknek. Önzetlenül, ellenszolgál-
tatás nélkül segítettek a hozzájuk fordulóknak.
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10 A képviselő-testület június 22-i ülésén született határozatokKözélet

Az augusztus 23-ai számban 
megjelent határozatok folytatása

hAtározAtok
p 21. A testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat 2017. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére 1,5 
millió forintos támogatást ad 
a Baptista Szeretetszolgálatnak 
a Hegyközszentimrén létesülő 
Szent Imre-kápolna építéséhez, 
egyben felkérte a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre és a 
támogatás folyósításához szük-
séges szerződések aláírására a 
szolgálattal.
p 22. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyöntetű-
en felhatalmazta a tulajdonosi 
bizottságot, hogy döntsön az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) sz. rendelet 19. § 
(1) bekezdés e) pontja és a 20. § 
(2) bekezdése alapján a 473/2005. 
(V.26.) sz. határozatban meg-
jelölt 1181 Madách u. 49. alatti 
ingatlan helyett a 1184 Üllői út 
286. földszint 11. sz. alatti (hrsz. 
152441) ingatlanon található 45 
m2 alapterületű helyiség XVIII. 
kerületi Művészeti Egyesületnek 
történő térítésmentes használat-
ba adásáról. 
Kikötötték: a tulajdonosi bizott-
ság határozatában a helyiség 
térítésmentes használatba adá-
sát rögzítő szerződés aláírásá-
nak feltételeként szerepeljen az 
együttműködési megállapodás 
megkötése a XVIII. kerületi 
Művészeti Egyesülettel. 
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert az egyesülettel kö-
tendő együttműködési megál-
lapodás aláírására, s felkérte, 
hogy a tulajdonosi bizottság 
döntéséről az annak meghozata-
lát követő rendes ülésen tájékoz-
tassa a testületet.
p 23. A képviselő-testület a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 11. § (13) 
bekezdése alapján 19 igen szava-
zattal egyhangúlag felhatalmaz-

ta a tulajdonosi bizottságot az-
zal, hogy döntsön a Podhorszky 
u. 51–55. alatti (140526 hrsz-ú), 
kivett általános iskola megne-
vezésű ingatlan egy részének 
ingyenes használatba adásáról 
iskolai oktatás, illetve azzal szo-
rosan összefüggő tevékenység 
céljára a Magyarországi Evangé-
liumi Testvérközösségnek. 
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a szükséges intéz-
kedésekre, s felkérte, hogy a 
tulajdonosi bizottság döntéséről 
az annak meghozatalát követő 
rendes ülésen tájékoztassa a tes-
tületet.
p 24. A testület 18 igen sza-
vazattal és 1 ellenszavazattal 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat a XVIII., Kassa u. 54. 
fszt. 2. sz. (hrsz. 158282/0/A/2) 
alatti, 25 m2 alapterületű, há-
rom helyiségből álló ingatlant 
a forgalmi értékbecslésben 
meghatározott 3.823.000 forin-
tos vételáron lukács Máriának 
értékesíti. A vevő a vételárból 
200 ezer forintot az adásvételi 
szerződés aláírását követő 15 
napon belül köteles megfizetni, 
a fennmaradó 3.623.000 forintot 
pedig 121 hónapos részletfizeté-
si kedvezménnyel és a szerződés 
megkötésének időpontjában ér-
vényes jegybanki alapkamattal 
növelten. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert 
a vevő ügyvédje által elkészített 
adásvételi szerződés véglegesí-
tést követő aláírására.
p 25. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati ren-
delet 19. § (1) bekezdés c) pontja 
és 20. § (2) bekezdése alapján 
az önkormányzat a 2017. jú-
lius 1-jétől 2022. június 30-ig 
tartó időszakra, legfeljebb az 
együttműködési megállapo-
dás hatályának időtartamára, 
a Nagycsaládosok Szent lőrinc 
Egyesületének ingyenes haszná-
latába adja az Üllői út 648. fszt. 
3. sz. alatti (hrsz. 159557/0/A/3) 
iroda megnevezésű, 73 m2 alap-

területű helyiséget a civil társa-
dalom kulturális önszerveződő 
tevékenységének erősítésére.  A 
testület úgy döntött, hogy visz-
szamenőleges hatállyal nem 
érvényesít használati díjat az 
egyesülettel szemben a helyiség 
használatáért.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
haszonkölcsön-szerződés alá-
írására és a szükséges intézke-
désekre.  
p 26. A testület az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 19. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján 
17 igen szavazattal egybehang-
zóan úgy határozott, hogy a 
151126/16/A/298 és 151126/16/
A/299 hrsz-on nyilvántartott, 
az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, a XVIII., 
Csontváry Kosztka Tivadar u. 
23. földszintjén található 23 m2 
és 9 m2 alapterületű helyiségeket 
2017. július 1-jétől  2022. júni-
us 30-ig a Pestszentlőrinc Szent 
lászló Plébánia térítésmentes 
használatába adja karitatív te-
vékenységre.  A bérbeadás fel-
tétele, hogy az önkormányzat 
együttműködési megállapodást 
köt a plébániával a helyi közfel-
adatok ellátására.
A testület felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre, 
s felhatalmazta a haszonköl-
csön-szerződés és az együttmű-
ködési megállapodás végleges 
formában történő aláírására.
p 27. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott tulajdonosi dön-
tést a PlER Kézilabda Kft-vel 
kapcsolatosan.   
p 28. A testület zárt ülésen ha-
tározott a St. lőrinc Gourmet 
Kft. kérelméről az általa bérelt 
Kult K5 Bistro havi bérleti díjá-
nak módosítására vonatkozóan.
p 29. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal döntött az Üllői 
út 460. alatti társasház alapító 
okiratának módosításáról és a 
közös tulajdonban lévő ingat-
lanrészek tulajdonjogának átru-
házásáról, kizárólagos használa-
táról. 

p 30. A testület 13 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással elfogadta az I. 
fokú adóhatóság beszámolóját 
a 2016. évi helyi adózás felada-
tairól. 
31. A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag hagyta jóvá a Köz-
oktatásért Közalapítvány és a 
Közművelődési és Sport Közala-
pítvány 2016. évi beszámolóját.
p 32. A testület 13 igen szavazat-
tal és 5 tartózkodással fogadta el 
a lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámolót. 
p 33. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 1 tartóz-
kodással elfogadta a Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégia 2014–2020 
időarányos végrehajtásáról szóló 
beszámolót.
p 34. A testület 13 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással elfogadta a 
Rákosmenti Mezei őrszolgálat 
2016. évi munkájáról szóló szak-
mai és pénzügyi beszámolóját. 
p 35. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 1 tartóz-
kodással fogadta el a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. Kerületi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság 
2016. évi munkájáról szóló be-
számolót.

SürgőSSégi 
hAtározAtok
p S1. A testület az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmé-
ről szóló 1997. évi lXXVIII. 
törvény 28. § (1) bekezdése 
alapján 20 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött, hogy az 
önkormányzat az Alacskai út – 
156080 hrsz-ú ingatlan – Határ 
u. és 145111/31-44 hrsz-ú ingat-
lan által határolt terület fejlesz-
tése érdekében az Elmű Hálóza-
ti Kft. megkeresése útján kiadott 
műszaki-gazdasági tájékozta-
tójában meghatározott 539.496 
forint csatlakozási alapdíjat az 
előírt határidőben megfizeti. 

A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a 2015. 
december 2-án aláírt egységes 
szerkezetbe foglalt településren-
dezési szerződés önkormány-
zat általi költségviselést rögzítő 
módosításának előkészítésére és 
a tulajdonosi közösséggel tör-
ténő egyeztetésére. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert arra is, hogy a 
tulajdonosok aláírását követően 
írja alá a szerződésmódosítást, 
és hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, ha a szerződés-
módosítást 2017. december 31-ig 
nem írja alá a fejlesztési terület 
valamennyi tulajdonosa. Ebben 
az esetben az önkormányzat a 
megfizetett csatlakozási díjat 
visszaköveteli.  
p S2. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal, 1 tartózkodás-
sal úgy döntött, hogy az ön-
kormányzat céltámogatásként 
anyagi támogatást nyújt a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház és Ren-
delőintézetnek az urológiai osz-
tály két kórtermének felújítására   
14.543.762 forint értékben. A 
képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.
p 36. interpelláció 
Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MSZP) Tornaterem-
építés címmel nyújtott be in-
terpellációt Ughy Attila polgár-
mesterhez. 
A korábbi önkormányzat 2010-
ig három tornatermet épített a 
kerületben, azóta egy sem léte-
sült. 
Az önkormányzati képviselő 
ezzel kapcsolatban az alábbi 
kérdéseket tette fel a polgármes-
ternek: 
– Mit tett ön és a vezetése alatt 

működő hivatal az elmúlt 
79 hónapban azért, hogy 
megépüljön a Bókay Árpád 
Általános Iskola tornaterme?

– Mit tett Galgóczy Zoltán 
alpolgármester az ügy érde-
kében?

– Van-e előkészített pályázati 
anyag az adott témában? 
(Amennyiben igen, kérem, 
juttassa el a képviselő-testület 
tagjainak.)

– Mit kíván tenni az elkövetke-
ző hónapokban azért, hogy a 
tornaterem megvalósulhas-
son?

 – Egyeztetett-e Kucsák lászló 
országgyűlési képviselővel a 
cél érdekében?

– Mikorra lesz tornaterme a 
Bókay-telepi iskolának?

Ughy Attila írásban válaszolt 
az interpellációra. 
A Bókay iskola tormatermé-
nek kialakítása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
(KlIK) feladatkörébe tartozik. 
Természetesen az önkormány-
zat, ahogy eddig is fontosnak 
tartotta a kerületi oktatási intéz-
mények fejlesztését, a jövőben is 
mindent megtesz a fejlett inf-
rastruktúra kialakításáért.
A Külső-pesti Tankerületi 
Központ vezetőjével történt 
egyeztetésnek megfelelően a 
tornaterem építése szerepel a 
tankerület 2018. évi beruházási 
tervében, amit jelzett a KlIK-
nek. A tornaterem tervezési 
költsége 30 millió, a beruházási 
költség 600 millió forint, amit 
szintén jelzett a KlIK-nek. Az 
elbírálás folyamatban van, s a 
tankerületi központ pályázni 
szeretne a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ramban is.
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma osztályvezetőjével is 
történt egyeztetés a tornaterem 
kialakításáról és a fejlesztési 
programban való indulásról, 
lévén hogy az idén még lesz pá-
lyázati lehetőség.
A Bókay iskola a testnevelési fel-
adatait – testnevelésóráit – rész-
ben a Bókay-kertben, részben 
a katolikus egyház óvodájával 
közös épületben lévő Wlassics 
Gyula utcai tornaszobában, 
részben úszásoktatással látja el.
Figyelemmel arra, hogy a Bókay 
iskola új tornatermének megépí-
tése összefügg a Wlassics Gyu-
la utcai tornaterem jövőbeni 
átadásával a katolikus egyház-
nak, a fenti üggyel kapcsolatban 
Szarvas Attila alpolgármester 
több ízben folytatott egyeztetést 
az egyházzal.  

TÁMoGATÁS A JAHN FERENC 
KóRHÁZNAK 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Tadeusz Kwiatkowski 1999 óta tevé-
kenykedik politikusként, az évek so-
rán két ciklusban választották alpol-
gármesternek, majd két egymás utáni 
alkalommal polgármesternek. Erőfe-
szítéseinek köszönhetően sok fejlesztés 
valósult meg a járásban, például a helyi 
kórház teljes felújítása, mentőhelikop-

ter leszállására alkalmas terület ki-
alakítása, iskolafelújítások, valamint a 
2011–2014 közötti útépítések, amelyek 
során 114 kilométer út és 8,6 kilométer 
járda létesült.

Dąbrowa Tarnowska az ő munkájá-
nak köszönhetően ápol kiváló kapcso-
latokat magyar, olasz, német, bolgár, 

román, moldvai, szlovák és ukrán test-
vérvárosaival. Régiójában nagy súlyt 
fektet a magyar kultúra népszerűsíté-
sére és ápolására. Ezt bizonyítja többek 
között az, hogy szívén viseli az első vi-
lágháborúban elhunyt magyar katonák 
temetőjének gondozását.

A XVIII. kerülettel a 2000-ben alá-
írt testvérvárosi szerződés köti össze 
Dąbrowa Tarnowskát. A két önkor-
mányzat többször szervezett közös 
programot, amelyek egy része euró-
pai uniós pályázatok keretében való-
sult meg. Kölcsönösen részt vesznek 
egymás nemzeti ünnepein, s mindkét 
polgármester rendszeresen ott van a 
lengyel–magyar barátság napján, amit 
felváltva rendeznek meg a két ország-
ban. lengyelország kenyérünnepére a 
magyar delegációt kerületi vállalkozók 
is elkísérik, akik így lehetőséget kapnak 
a bemutatkozásra, kapcsolatokat, új üz-
leti utakat kereshetnek. A testvérvárosi 
kapcsolatnak köszönhetően valósulha-
tott meg több olyan program, amelynek 
keretében a két nemzet közelebb kerül-
hetett egymáshoz. Ilyenek a diákcsere-
programok, az orvosi tapasztalatcserék, 
az óvodavezetők, a testnevelés- és az 
angol–német nyelvtanárok látogatásai, 
a számtalan sportrendezvény, köztük a 
futballmérkőzések.

TESTVÉRI ElISMERÉS
Magyar kitüntetés Dąbrowa Tarnowska polgármesterének
állami kitüntetésre javasolta dąbrowa járás polgármesterét Ughy 
Attila polgármester és németh szilárd országgyűlési képviselő, 
az interparlamentáris Unió Magyar-lengyel Baráti tagozat elnö-
ke. A Magyar Arany érdemkeresztet augusztus 27-én vehette át 
tadeusz Kwiatkowski, aki egyben lengyel testvérvárosunk pol-
gármestere is.
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. 
Feladatok: - emelőkosaras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos 
kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet felmérése, - az előírt 
biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és be-
tartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 
Elvárások: emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte 
(OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: 
mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B 
kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, 
de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

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

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

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

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

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

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

n JEgyPénZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres mun-
kavállalókat. A munkakör leírása: szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a 
kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás a házi-
pénztárral. 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; precizitás, megbízha-
tóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC 
programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word, Outlook). 
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés; cafetéria.

n UsZodAMEstEr: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a 
strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a há-
zirend 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: uszo-
damesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend vállalása.

n ErdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a 
kerületi Önkormányzat tulajdonában álló erdők területén végzendő kertészeti, 
tisztántartási feladatainak ellátására. Feladatok: - a kerületi Önkormányzat 
kezelésében álló erdők területén kertészeti munkák ellátása (fűnyírás, 
növények telepítése, ápolása, állapotuk felmérése, stb.), - a faállomány ál-
lapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges balesetmentesítés 
javaslattétel, gallyazások elvégzése, - az erdők területének tisztántartása, 

a szemét- és egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, az elszállításuk előse-
gítése, - folyamatos kapcsolattartás a munkáltatóval, az Önkormányzattal, 
és erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú, 
kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló 
munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, B 
kategóriás vezetői engedély.

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

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres 
munkavállalót. Feladatok: elsődlegesen a Lőrinci Sportcsarnok területén 
általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása, úgymint: - az 
épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése 
esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való jelzése; - 
amennyiben a szükséges szakértelemmel és tárgyi feltételekkel rendelkezik 
hozzá, a hibák elhárításának azonnali megkezdése; - a létesítmény területén 
lévő sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása /a füves 
részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, tisztántartása, a műfüves pálya 
rendszeres gépi karbantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, 
a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotukról való gondoskodás, 
az esetleges változásokról naprakész tájékozódás; - a sportcsarnok házi-, 
illetve közlekedési rendjének vendégekkel, látogatókkal való betartatása; - 
téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszásmentesítése; - a közmű 
órák napi ellenőrzése és naplóban való rögzítése, illetve a közvetlen felettes 
felé összesített adatok biztosítása; - a feladatok ellátása során képesítésé-
nek megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel történő 
végzése; - a munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső 
utasítások és szabályzatok ismerete és alkalmazása. Elvárások: középfokú 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémameg-
oldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés.

n sPortsZErvEZŐ: Feladatok: - a sportszervezésért felelős részleg 
állandó és időszakos sportprogramjainak tervezése, szervezése, lebonyolítá-
suk előkészítése; - a saját szervezésű úszásoktatások előkészítése, részvétel 
a szervezési folyamatokban, időben és térben való koordinálása; - toborzási 
feladatok ellátása, hirdetmények, szórólapok, terjesztése, gyártásának 
és megrendelésének koordinálása; - a sportprogramokhoz kapcsolódó / 
bemutató óra, háziverseny, teljesítmény felmérési vizsgák / rendezvények 
előkészítése, háttéranyag összeállítása; - kapcsolattartás az ügyfelekkel, az 
érdeklődők tájékoztatása; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok 
ellátása. Elvárások: sportolói múlt; adminisztratív tapasztalat; ügyfélközpon-
túság; jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség; felhasználói 
szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható munka-
végzés. Előny, de nem feltétel: sportszervezői végzettség.

n rAKtáros: Társaságunk raktáros pozícióba keres munkavállalókat. 
Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi eszközei-
nek gépi nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a 
szigorú számadású anyagmozgatási bizonylatok kezelése, nyilvántartása; 
- havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a raktárhelységben 
elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek 
összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű 
feladatok végrehajtása. Elvárások: terhelhetőség; adminisztratív tapasztalat; 
jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség; felhasználói szintű 
Office ismeretek (Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható munkavégzés.

 
 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.

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

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

SZÉLES VÁLASZTÉK, DISZKONT ÁRAK!
A törzsvásárlói kártya 2017. június 1.-től 2017. december 31.-ig érvényes.
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Sárga Borostyán Patika
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 7.30-20.00, 
Szombat: 8-12

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

Megrendelés és további információ: 
tel.: 1221,  www.upc.hu/fejlesztunk

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

Happy Home
MIX 4

6499
FT/HÓ

ÉLMÉNYEK VÉGRE
VILLÁMSEBESSÉGGEL!

A csomag tartalma:  
 133 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
 120/20 Mbit/s-os internet  
 korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli telefonbeszélgetéssel
 ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

1709_upc_newbuild_XVIII_KER_varoskep_sajto_138x205mm.indd   1 2017. 08. 30.   16:19

A városgAZdA Xviii. KErülEt nonProFit Zrt.
A KÖvEtKEZŐ PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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13Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu hirdetés

sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 

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

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752

n dolgozzon otthonról! Reklámtárgyak összeállítása. egyebek. érd: 06-90-60-36-07 
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 06-12228397)

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

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

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

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

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

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS 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 ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

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

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

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

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

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

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

Adás–vétEl–régiségEK

n bIZaLoM bIZtoNság! késZpéNZért VásároL (Magyar gyűJtő), aNtIk 
és MoDErN butorokat,  FEstMéNyEkEt, órákat, porcELáNokat, 
sZobrokat, EZüstökEt, csILLárokat, sZöNyEgEkEt, köNyVEkEt, 
péNZérMékEt, kItüNtEtésEkEt, képEsLapokat, béLyEgEkEt, 
VaLaMINt tELJEs Hagyatékot. tELJEs LoMtaLaNItássaL! Magas 
ároN DIJtaLaN kIsZáLLássaL!!! 06-70-423-3435

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

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

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/A/137 
Tövishát utca 23. fszt. 147. - 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/147 

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

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

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

Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/2 
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 453. – 296 m2 – étterem – hrsz: 150811 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

 
 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. szeptember 25. 9.00 - 16.00 óra 

Pályázat elbírálása:  
2017. szeptember 29. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

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

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

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

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

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

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

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

Csontváry utca 21. fszt. 224. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A/224 
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A 

Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2 
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3 

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. fszt. 70. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/70 
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 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

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

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

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

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

Margó Tivadar utca 148. fszt. 3. – 14m2 – üzlet – hrsz: 150228/52/A/143 
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/A/75 

Méta utca 2. A47 – 18 m2 – garázs – hrsz: 150228/102/A/47 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Párkány utca – 629 m2 – területhasználat – hrsz: 157233 

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt 
ősszel is! Látogasson el hozzánk!

Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41
amplifon.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

Interjú Dr. Makó Ádám Phd. fül-orr-gégész és audiológus szakorvossal

– Miért nehezebb felismer nünk a
hallásproblémát, mint mondjuk a
látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hal‐
lásvizsgálatra jelentkezik, és azt
mondja, hogy „Á, nekem nincs hal-
lásproblémám, nem vagyok én süket,
hiszen hallom, amit monda nak.
Igazából csak a csa ládom unszo lására
jöttem el hallás vizs gálatra, semmi ba-
jom“. Sajnos ez azon ban a legtöbb
eset ben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett
személy érzékeli ugyan, hogy be szél ‐
nek hozzá, de a szavakat nem érti
meg pontosan. A beszéd értés ilyen
esetben na gyon rossz is lehet, csu ‐
pán 40‐50 százalékos arányban érti
meg az érintett a hozzá intézett
szavakat, ez súlyos kommunikációs
problémákat okoz hat, és sürgős
segítséget igényel.
– A megoldás akár a halló ké szü -
lékek viselése is lehet?
– Igen, persze. Itt szeretném azon ban
felhívni a �igyelmet arra, hogy a
megfelelő halló ké szülék kivá lasz tása
kiemel ten fontos, hisz egy öt‐hat évre
szóló komoly döntésről be szé lünk.
Szeren csére ma már szám talan
lehetőség áll a ren del kezésre, így ér de ‐
mes akár több márka ké szü lékeit is ki ‐

pró  bálni. A jól bejáratott, ki tű nő
minőségű, és a nagy múlttal ren ‐
delkező már kák különböző típusai
között mindenki nek ta lá lunk tökéletes
meg ol dást.
– Hogyan dől el, kinek melyik
készülék lesz a megfelelő?
– Az úgynevezett próbahordás egy
remek lehetőség, amit azért is tá‐
mogatok, mert a halló készüléket ott
a legjobb kipró bálni, ahol azt
valóban használni fogják: otthoni,
munkahelyi környezetben vagy
baráti társaságban. Nem is lehet
szak mailag megalapozott, felelős
döntést hozni enélkül, hiszen min‐
den hallókészüléknek van egy opti‐
mális hozzászokási ideje. A pró ‐
bahordási időszak után érde mes a
tapasztalatok alap ján még egyszer
�inomhangolni a készü léket, hogy
tökéletesítsük a hallásélményt.
– Mit kell tennie annak, aki részt
akar venni egy ingyenes hallás -
vizsgálaton és szükség esetén az
ingyenes halló készülék próba-
hordáson?
– Mindenki használja ki a lehe tő ‐
séget, és jelent kezzen be az Ampli ‐
fon Hallásközpontba a 06 1 332 01
41-es telefonszámon! – mondta el
lapunk nak Dr. Makó Ádám fül‐orr‐
gégész és audio lógus szakorvos.

Próbálja ki otthonában,
mielőtt megveszi!
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n MINDENNEMű régIségEt VásároLok, DIJtaLaN kIsZáLLássaL 
késZpéNZért! butort, FEstMéNyt, csILLárt, porcELáNt, 
kEráMIát, sZöNyEgEt, órákat, HIraDástEcHNIkát, cD-DVD, bakELIt 
HaNgLEMEZt, FéNyképEZőgépEt és obJEktÍVEt, EZüst-broNZ-réZ 
tárgyakat, bIZsukat, borostyáNt, köNyVEkEt, kItüNtEtést, 
JELVéNyt, Háborus-katoNaI tárgyakat. pINtér NIkoLEtta, 06-30-
973-4949, 466-83-21

állás/MUnKA/vállAlKoZás
n XVIII. kerületben működő konyhánkra keresünk munkatársakat konyhai 

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

n a Nemes utca környékén keresek azonnali kezdéssel nyugdíjast napi 
maximum 4 órás elfoglaltsággal, kertész/gondnoki állásba, családi 
házhoz. érdeklődni a +36 30 812-53-66-os telefonszámon lehet.

n Csomagolói munka Budapest XII. kerületben. Elvárás: monotóniatűrés, váltott 
műszak vállalása, kézügyesség, gyors és precíz munkavégzés, álló munka vállalása. Jelentkezés 
önéletrajzzal: csomagolo@emporia.net

n építőipari vállalatunk menedzsmentjének bővítéséhez keresünk csökkentett munka-
időben, részben otthon is végezhető munkára agilis, üzleti érzékkel bíró személyt. Jelentkezés: 
egyszerű szakmai önéletrajzzal a voros.a@digikabel.hu  E-mail címen

n gyermekfotózáshoz beállító segítséget keresek 45 éves korig. T.: 06 20 9 429-829

MEghívÓ
n Xv. lAKAtos nAP – lECsÓFŐZŐ FEsZtívál A civil kezdeményezésű Lakatos  

Lakótelep Környezetéért Egyesület 2017. szeptember 17-én ( vasárnap ) 15. alkalommal 
rendezi meg az immár hagyománnyá vált közcélú, kerületi XV. LAKATOS NAP – LECSÓFŐZŐ 
FESZTIVÁLT műsoros, szabadtéri rendezvény a Görög dombon, lecsófőző versennyel színesítve. 
Helyszín:  1184 Budapest, Nefelejcs u – Lakatos u.  találkozásánál.  A győztes lecsófőző csapat 
díja: 2 személyes, 7 napos görögországi nyaralás. Bővebbet: Csörnyei Ferencné ( elnök )  
06/30/459-5049.  Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület

ingAtlAn
n Első emeleti 47 nm-es felújított lakás XVIII. Glorietten, továbbá két éves, 

rendelésre épült minőségi 144 nm-es családi ház Veresegyházon eladók. Kiss Attila DrNest.hu 
20/241-0000 

n Eladó Bp. Xviii.ker. Pestszentlőrincen a Lakatos Ltp.-en négyemeletes házban, 
földszinti másfél szobás lakás. Felújított, távfűtéses, vízórás tehermentes, tulajdonostól, ár: 14,2 
millió.Ft. Ingatlanközvetítők ne hívjanak. T. 06-30-542-6043

LÉ-MA SPED Kft. 
XVIII. kerületi telephelyre 
keres C, E kategóriás 
jogosítvánnyal 
rendelkező gépkocsivezetőt.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
info@lemasped.hu, vagy telefon: 06-30/633-41-56

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu
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14 A Kulturális Örökség Napjai a kerületbenProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 11-től Pilates-torna indul, 
amely segít a karcsúság megőrzésében, 
az izomzat feszessé, a törzsizomzat 
stabillá tételében. A foglalkozások hét-
főnként 9.30-kor kezdődnek. Részvételi 
díj: 1200 Ft/alkalom vagy 10 500 Ft/10 
alkalom. Oktató: Nagy Melinda.
Szeptember 22-től október 26-ig Rej-
tőzködő címmel Pósfainé L. Kovács Júlia 
festményei láthatók az aulában. 
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly hely-
reállításával erősíti az immunrendszert.
A nyári időszakban szünetelő tanfo-
lyamaink, foglalkozásaink (New Dance 
World tánciskola, gerinctorna, ringató, 
zumba, callanetics, baba-mama klub, 
Etka-jóga) újraindultak. Jelentkezni és 
további információt kérni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt ta-
lálható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. 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 honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 16–17-én: Bp. Open – 
egész napos nemzetközi karateverseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 9. 16.30: Társasjátékklub
Szeptember 13. 16.30: KézműveSzerda 
– illatképek gyógy- és fűszernövények 
felhasználásával
Szeptember 20. 16.30: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben Harasztiné 
Polló Edit festményei tekinthetők meg.
Kezdő internethasználói foglalkozás indul 
16 órában, délelőttönként 9–13 óráig. 
Időpontok: szeptember 20., 27., október 
4., 11. Jelentkezni augusztus 29-től 
lehet, személyesen és a használati díj 
egyidejű befizetésével. A részvétel díja 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 7. 10 óra: Csevegő csütör-
tök. Téma: Tanévkezdési nehézségek, 
problémák és azok megoldása.
Szeptember 13. 16 óra: 
Receptcsereklub – befőzési tanácsok, 
ötletek
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által Nemcsics Antal szín-
tervező, festőművész munkásságáról 
rendezett időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 7. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 9. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Szeptember 10. 10 óra: Csokikoncert. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Szeptember 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 12. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 13. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
Szeptember 14. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Szeptember 14. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 16. 14 óra: Ha bemegyek 
a templomba – a Fráter Lóránd Nótakör 
műsoros délutánja. Művészeti vezető: 
Fényes György.
Szeptember 17. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 19. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 19. 17.30: A máig ható 
múlt – Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata. A 
bibliai ősatyák (Ábrahám, Izsák, Ézsau 
és Jákob) valódi arca.
Szeptember 20. 15 óra: Terefereklub
Szeptember 20. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
Szeptember 21. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában szeptember 15-ig 
Magyar József festőművész kiállítása 
tekinthető meg.
Szombatonként 9 órakor kerámia- és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.
Városháza Galéria 
(Üllői út 400.)
Forintos Anna festőművész Szeretet-
ben című kiállítása szeptember 15-ig 
tekinthető meg, a polgármesteri hivatal 
ügyfélfogadási idejében.  

toMory lAJos MúZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Szeptember 16. 10.30: Pestszentlőrinc 
az Üllői út mentén – kerületi séta a 
Kulturális Örökség Napjai alkalmából. 
Találkozó: az Üllői út és a Thököly út 
kereszteződésénél, a Kossuth téri Pavi-
longalériában. A közlekedéshez BKV-jegy 
vagy -bérlet szükséges. A sétát vezeti: 
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos 
Múzeum vezetője. A részvétel ingyenes, 
de jelentkezéshez kötött. Regisztrálni 
az info@bevasarloutca.hu e-mail címen 
lehet, megadva a séta elnevezését, indu-
lási időpontját és a résztvevők nevét.
Szeptember 16. 15 óra: A föld, a kert, 
a levegő és a víz, azaz a környezetünk, 
ahol élünk – kerületi séta a Kulturális 
Örökség Napjai alkalmából. Találkozó: 
Herrich–Kiss-villa, Margó Tivadar u. 
116–118. (Makói utcai kiskapu). A sétát 
vezeti: Heilauf Zsuzsanna és Kardos 
Gábor. A részvétel ingyenes, de jelent-
kezéshez kötött. Regisztrálni a Tomory 
Lajos Múzeum elérhetőségein lehet 
(telefon: 290-1585, e-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu).
Szeptember 22. 15 óra: Városnéző 
biciklitúra helytörténeti emlékekkel. 
Találkozó a Kossuth téren, a Pavilon-
galéria bejáratánál. Táv: 15 km, végcél 
a Kossuth tér, a részvétel ingyenes, 
de jelentkezéshez kötött. Regisztrálni 
a Tomory Lajos Múzeum elérhetősé-
gein lehet (telefon: 290-1585, e-mail: 
muzeum@muzeum18ker.hu). 
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 pest-
szentlőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a villamos-

megállóval szemben): Pestszentlőrinc, 
Üllői út. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Feri-
hegy 2B terminál mellett): Repüléstörté-
neti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 8. 15 óra: Nyugdíjas nóta- 
és operettdélután. Fellép: Pető Tóth 
Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés 
ingyenes!
Szeptember 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Szeptember 13. 10 és 11 óra: Hang-
szersimogató – játékos, interaktív zenei 
oktatás óvodásoknak. A foglalkozásokat 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola peda-
gógusai vezetik. A belépés ingyenes. 
Óvodai csoportok előzetes jelentkezése 
szükséges.
Szeptember 13. 14.30: Mindennapi 
zene iskolásoknak – interaktív énekóra. 
Professzionális zenészek vezetik be az 
általános iskolásokat egy-egy hangszer 
vagy műfaj rejtelmeibe. A műsorban 
hangszer-különlegességek szólalnak 
meg, s klasszikus, dzsessz-, népzenei 
és világzenei műveket mutatnak be. A 
hallgatóság sok érdekességet megtudhat 
a zeneművekről és a kortárs alkotókról. 
Közreműködik: Kiss Gy. László klarinét- 
és tárogatóművész. A Pestszentimrei 
Zenebona II. ismeretterjesztő sorozat 
megvalósítását a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatja.
Szeptember 13. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a leg-
újabb technikákkal. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára. A fog-
lalkozásra előzetes jelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Szeptember 13. 18 óra: Erdélytől a 
Vatikánig – válogatás Ugray György 
szobrászművész életművéből. A kiállítást 
Garami Gréta művészettörténész nyitja 
meg. Közreműködik Vass Gergely és 
Draskóczy Zoltán gitárművész.
Szeptember 16. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Manuális kész-
ség- és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alapanyagok-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-
es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Szeptember 16. 17 óra: Luther-énekek 
– az Új Teremtés evangélikus együttes 
koncertje a pestszentimrei református 
templomban.
Szeptember 20. 17 óra: Kreatív 
kézműves workshop felnőtteknek. A 
workshopra való jelentkezéssel mindenki 
vállalja a szükséges felszerelés megvá-
sárlását. Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb technikákkal és 

alapanyagokkal. Részvételi díj: alkalman-
ként 200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásokra előzetes bejelent-
kezést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén!
Szeptember 22. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. A 
részvétel ingyenes.
Szeptember 23. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.

HELytörtéNEtI 
bIcIkLItúra
A Tomory Lajos Múzeum helytörténeti 
kerékpártúrát szervez szeptember 22-én 
(pénteken) délután. Találkozó 15 órakor 
a Kossuth téri Pavilongaléria előtt, az 
50-es villamos Thököly úti megállójánál. 
A táv 15 kilométer, a végcél a Kossuth 
tér. A túrán való részvétel ingyenes, de 
regisztráció szükséges a 290-1585-
ös telefonszámon vagy a muzeum@
muzeum18ker.hu címen.

IsMét VéraDás!
A Magyar Vöröskereszt szeptember-
ben újra véradást szervez a XVIII. 
kerületben. Az akció keretében 
szeptember 12-én, kedden 10 és 14 
óra között a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér 2-es terminálján, a Sky Court-
konferenciateremben várják a 18–65 év 
közötti önkéntes véradókat. 
A véradáshoz szükség van a személyi 
igazolványra, a lakcím- és a TAJ-
kártyára.

a csEpEL sZIgEt 
VaráZsa
A Téry Örön Túraklub következő, szep-
tember 24-i kirándulásának útvonala: 
Szigetszentmiklós, Úszóláp-tanösvény 
– Szigethalom – Szigetcsép, végig a 
Ráckevei Duna-ág partján.
Találkozó 7.50-kor, Közvágóhíd, a H6-os 
Ráckevei HÉV végállomásán, a vágányok 
végén. Indulás 8.05-kor (jegyváltás 
Szigetszentmiklós állomásig). Túratáv: 
13 km, könnyű, és közben abba lehet 
hagyni. Költség: 1000 Ft, vezető: Takáts 
Ila. További információ: Versegi Károlyné 
Márta (06-20-475-4987 vagy 06-70-
566-4887).

áLLaMI LakótELEpIEk X. 
barátI taLáLkoZóJa
A Tomory Lajos Múzeum ebben az 
évben is szeretettel várja az egy-
kori Állami lakótelepen élőket és az 
érdeklődőket egy közös nosztalgiázásra 
és beszélgetésre.
Időpont: 2017. szeptember 26. (16 
órakor regisztráció, 16.30-kor megnyitó)
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház
Előzetes jelentkezést kérünk a múzeum 
e-mail címén: (muzeum@muzeum18ker.
hu) vagy telefonszámán (290-1585, 
06-20-316-9885).

sZENt a MűVésZEt
Az Ars Sacra Fesztivál a tíz évvel 
ezelőtti nemzetközi városmissziós 
rendezvénysorozat gyümölcse. Célja 
a remény jeleinek felmutatása a 
kultúrában, a művészet eszközeivel 
segíteni Európát, hogy visszataláljon 
gyökereihez, a keresztény értékekhez. 
A fesztivál programjait ingyenesen 
látogathatja a nagyközönség.
Pestszentimrén két program is lesz a 
fesztivál keretében. Szeptember 13-án 
(szerdán) a PIK Házban rendezik Ugray 
György szobrászművész életmű-kiállí-
tásának megnyitóját, amelyen Garami 
Gréta művészettörténész ismerteti a 
székelyföldi alkotó életútját. A rendez-
vényen közreműködik Vass Gergely és 
Draskóczy Zoltán gitárművész.
Szeptember 16-án (szombaton) az Új 
Teremtés evangélikus együttes ad kon-
certet Luther-énekekből a református 
templomban.

isMét séták 
a kerületben
A Kulturális Örökség napjai keretében két sétát 
is szervez Pestszentlőrincen szeptember 16-án a 
tomory lajos Múzeum. Az egyiket délelőtt Az üllői 
út mentén címmel, a másikat délután A föld, a kert, 
a levegő és a víz, azaz a környezetünk, ahol élünk 
mottóval. Ez utóbbihoz kértünk egy kis kedvcsinálót 
Kardos gábortól.

 

A helytörténeti séták egyik szervezője, főszereplője, Heilauf Zsu-
zsanna, a Tomory múzeum vezetője mellett Kardos Gábor, a XVIII. 
kerületi Értéktár Bizottság tagja is jócskán kiveszi a részét a kerületi 
séták szervezéséből, vezetéséből. 

– Helytörténeti sétákat 2011 óta szervezünk Heilauf Zsuzsával, és 
egyre nagyobb érdeklődés mellett ismertetjük meg a kerület neveze-
tességeit a vendégeinkkel. A helyi épített és kulturális örökség méltó 
megőrzésének, bemutatásának, a gazdag tárgyi és írott emlékek el-
helyezésének méltó helyszínt keresve találtunk rá a Bókay-kertben 
lévő Herrich–Kiss-villára. A Tomory lajos Múzeum leendő épüle-
tének rekonstrukciós munkái 2016 elején kezdődtek el, s azóta sok 
minden történt. Nem a véletlen műve, hogy a sétánk is innen indul. 
Izgalmas, sokak által eddig nem ismert információk áradatával ké-
nyeztetjük a remélhetőleg nagy számban megjelenő érdeklődőket. 

Nézzük, mi minden szerepel a programban:
Találkozás 15 órakor a Herrich–Kiss-villánál (Margó Tivadar u. 

116–118), a Makói utcai kiskapunál. A teraszon a látogatók ismer-
tetőt hallhatnak a felújítási-rekonstrukciós munkákról, a Bókay-
család emlékeiről és Rerrich Béla kertépítő mérnök örökségéről. A 
biológia és környezetünk témában dr. Felszeghy Klára gondolatait 
hallgathatják meg, majd indul a séta, melynek állomásai: 

– Szent lőrinc (Grassalkovich)-kápolna 
– Gloriett – három királyok tornya – Gilice tér – kerületünk víz-

bázisa
– Marczell György Főobszervatórium (országos Meteorológiai 

Szolgálat) 
– Városgazda 18 Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divízió: Ke-

rületi parkok, utak, utcák, fasorok, járdák, feladatok – gépek – em-
berek

A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött. Regisztrálni a 
Tomory lajos Múzeum elérhetőségein lehet (telefon: 290-1585, 
e-mail: muzeum@muzeum18ker.hu).

(A délelőtti sétával kapcsolatos tudnivalókat lásd a Programok 
között.)

Ê g. a.

Malév-eMléknap 
Szeptember 9-én (szombaton) egész napos repülős programokkal 
várják az érdeklődőket a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B 
terminálja mellett lévő Aeroparkban. 

Programok: pilótafülkék megtekintése, repülőgép-szimulátor, 
utaskörök a muzeális repülőtéri Zsiguli/Wartburg autókkal, Malév-
nosztalgiafilmek, kávézó, repülős ajándékbolt. Reptérlátogatásra is 
lehetőség lesz, a XVIII. kerületi lakosoknak és az iparági dolgo-
zóknak 20 százalék kedvezménnyel! Ehhez előzetesen regisztrálni 
szükséges a www.repterlatogatas.hu oldalon. 

A részvétel a kerületi lakosok és az egykori Malév-dolgozók ré-
szére díjtalan, és a szervezők ingyenes nosztalgiabusz-járatot is in-
dítanak a Bókay-kerti Csülökfesztivál és az Aeropark között.

álModtaM  
egy iskoláról…
Meseíró és rajzpályázatot hirdet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Lőrinci Nagykönyvtára Baár Tünde tanár-író közreműködésével.

Írásművek esetében maximum három gépelt oldalnyi legyen a 
pályamű. Beadható papíron vagy elektronikusan is. A rajzokat A/4-
es méretben várjuk. Az alsósok, ovisok tetszőleges színes technikát 
használhatnak, a felsősöktől fekete-fehér grafikákat várunk.

A pályaműveken a következő adatokat kérjük feltüntetni: név, 
osztály, iskola, felkészítő tanár neve, pontos elérhetőség.

Beadási határidő: szeptember 22. Eredményhirdetés: az októberi 
könyvtári hét vasárnapján.
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15Már hetedik éve Sportízelítő a sikertörténet neve sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

rótH FErENc    

Megszokták már a Sportízelítőt felke-
resők, hogy aki később érkezik, annak 
bizony gyalogolnia kell, mert nem ta-
lál a kert közelében parkolóhelyet. Az 
esemény egyre népszerűbb, olyannyira, 
hogy idén már a Bókay-kert határain túl 
is terjeszkedik.

mitől ilyen 
kÖZkedVelt?
A választ Kissné Baumann Gizella, 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szakmai igazgatója adta meg, aki a 
2011-es induláskor az önkormányzat 
sportfelelőseként tevékenykedett.

– Engem neveznek a Sportíze-
lítő „feltalálójának”, de hozzá kell 
tennem, hogy csapatmunka volt ez. 
Úgy gondoltam annak idején, hogy a 
Szeptemberi Kóstoló mellett elfér egy 
sportos program is, mondván: amit 
felszedünk a kóstolón, azt leadjuk az 
ízelítőn… Időközben sok minden vál-
tozott, alapvetően az, hogy évről évre 

egyre több az érdeklődő és a kipróbál-
ható sportág. 

mi aZ a solatHlon?
Meghallgatva Varga Juditot és Eszes Já-
nost, az önkormányzat sportreferense-
it, igazat kell adni az elődjüknek, mert 
évről évre többen fedezik fel a rendez-
vényt, s próbálják ki a már ismert, szere-
tett sportágak mellett az idegennek tűnő 
extrémeket is.

– Természetesen az idén is lesznek 
olyan újdonságok, amelyeknek sokan 
örülnek majd – mondta Eszes János. – A 
solathlonpályán a lövészet, a tájfutás és a 
katonai akadályverseny titkaival ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők. 

a kerítésen tÚl is
Varga Judit egy olyan extrém sportág 
Bókay-kerti bemutatkozásáról beszélt, 
amely, látva az utóbbi hetek, hónapok 
híradásait, bizonyára világkarrier előtt 
áll.

– Mivel az idén már mintegy hatvan 
sportágból lehet választani, belefér ezek 
közé az egyre terjedő teqball is. Kíván-
csian várom, hogyan fogadják majd ezt 

a fiatalok. Örömünkre szolgál, hogy ki-
nőttük a Bókay-kertet, s átmegyünk a 
szomszédba is. A kert főbejáratához egé-
szen közel található a kálváriadomb. Azt 
is „elfoglaljuk”, ott is ki lehet majd pró-
bálni azokat a sportágakat, amelyeknek a 
Sportízelítő után akár igazolt résztvevői, 
versenyzői lehetnek a fiatalok.

két keréken,  
négy láBon is
Az egykori kiváló kerékpárosnak, 
Eisenkrammer Károlynak és Vuelta nevű 
cégének köszönhetően a kerékpározás 
barátai sem maradnak élmény nélkül. 
A „bringaakadémia” jelentette akadá-
lyokat kell majd leküzdeniük. Ismerve 
Eisenkrammer kerékpáros előéletét és 
kiváló pályafutását, a feladat bizonyára 
kemény lesz.

Akik jártasak Sportízelítő-ügyben, 
azok tudják, hogy kutyák is bemutatják 
a tudásukat szeptember 23-án a Bókay-
kertben. A minden évben nagy sikert 
arató „betétprogram”, az egész napos 
Kutyás Sportízelítő keretében az idomí-
tási versenytől a szépségversenyig min-
den a négylábúakról fog szólni. 

Lévai István Zoltán alpolgármester, 
a Sportízelítő fővédnöke az idei rendez-
vénytől is azt várja, hogy sokan lesznek 
a Bókay-kertben, s ugyancsak sokan 
tudnak majd sportágat is választani ma-
guknak a bőséges kínálatból.

a sportízelítő kinőtte a bókay-kertet, idén már a közeli kálváriadombon is sportolni fognak

Ezúttal is a sport lesz a főszereplő a Bókay-kertben FElFÖlDIÉRT  
IS JÁTSZANAK

 
Bármilyen lesz is a folytatás, erre az idényére már most büsz-
ke lehet a pestszentimrei labdarúgócsapat, a PsK. A Magyar 
Kupában a legjobb 128 között van, s „bárkivel” összesorsol-
hatják, ráadásul a BlsZ i. osztályában is jól kezdte a pont-
gyűjtést, nyert az első fordulóban. Erről a szép menetelésről 
kérdeztük Molnár Zoltánt, az együttes vezetőedzőjét.

 

– Gondolom, „fizetett volna” annak, aki azt állítja, hogy három győzelemmel 
kezdik a Magyar Kupa-szereplést.

– Azt nem tudom, de hogy nagyon szorítottam volna az igazáért, az biztos.
– Meséljen erről a menetelésről…
– Szívesen, de előtte még szeretnék eldicsekedni azzal is, hogy még gólt 

sem kaptunk az idei kiírásban, ezzel szemben rúgtunk kilencet.
– Jó támadósor, szilárd védelem. „Csak” ennyi kell…
– Igen, meg aztán sok minden egyéb, hogy valósággá is váljon.
– Kiket ütöttek el a továbbjutástól?
– Három BlSZ első osztályú csapatot, ami jót jelent a bajnoki küzdel-

mek legelején.
– No, akkor hallgatjuk a dicsőséglistát…
– A Kelennel kezdtünk, azon a találkozón 3-0-ra nyertünk, majd követ-

kezett a 43. sz. Építők. Ellenük sem volt kérdéses a siker, mert a 4-0 fölé-
nyesnek mondható. A harmadik körben a TFSE csapata várt ránk. A vége 
2-0 lett a főiskolások ellen, ami azt jelentette, hogy egyetlen gólt sem kap-
tunk, és már a legjobb 128 között vagyunk. lehet, hogy nem eget rengető 
szenzáció ez, de látva a srácok eddigi hozzáállását, akaratát, kalapot emelek 
előttük.

– Messze még a vége, hiszen a reménybeli döntőért hat újabb győzelmet 
kell elérni.

– Nem is gondolunk ilyenre, mert ennek nincsen realitása. A következő 
ellenfelet várjuk.

– Ennek a kiléte mikor dől el?
– Szeptember 11-én sorsolnak.
– Miért szurkol, milyen ellenfelet szeretne?
– Szeretnénk menni még egy fordulót, de ez nem csak rajtunk múlik. 

Most már beszállnak az NB I-esek is, ellenük tényleg csoda kellene. De va-
lójában mindegy, bárki is jön, megyünk, és „megfeszülünk” a pályán.

– Azt azért ne, mert mi lesz akkor a bajnoksággal, amit ugyancsak jól 
kezdtek…

– Igen, mert az első körben az Uniont győztük le 2-1-re, majd augusztus 
27-én a II. kerületnél bizonyultunk jobbnak 2-0-ra.

– Kevés önnél elégedettebb edző lehet mostanság.
– A nyáron elvégzett munkának, az egységes, egyet akaró csapatnak kö-

szönhető mindez, meg benne van a srácok lelkében, hogy az augusztus kö-
zepén fiatalon elhunyt csapattársukért, Felföldi Csabáért is játszanak.

 

FUSS A KIFUTóN!
szellemesen fogalmaztak a runway run futóversenyt szer-
vező Budapest Airport Zrt. szakemberei a honlapon az angol 
nyelvű kiírásban: ötödik alkalommal zárják le (vagy nyitják 
meg?) az egyes kifutót. Mindkét állítás igaz: lezárták a légi 
forgalom elől, és megnyitották a futók előtt.

– A mozgás örömét soha ne adjátok oda semmiért! – Rubint Réka 
fitneszhíresség mondta ezt az általa levezényelt alapos közös bemelegítés 
végén a ferihegyi 1-es terminál kifutóján elhelyezett színpadon. Ekkorra az 
ötödik futóverseny indulói – mintegy ezer ember – már erős izgalomban 
készülődtek a néhány másodperccel későbbi rajtra.

Fél évtizedes hagyománya van tehát a Runway Run jótékonysági fu-
tóversenynek, amelyet három kategóriában hirdetnek meg: 6 és 15 év kö-
zötti gyerekeknek, valamint felnőtteknek 5, illetve 10 kilométeres távon. 
A nevezőknek elég komoly nevezési díjat kell fizetniük, kivéve a Suhanj! 
Alapítvány sportolóit, akik egyébként a gyerekek és felnőttek között külön 
rajtoltak el. Az alapítvány különleges szereplője a minden ősszel megszerve-
zett rendezvénynek, a bevételből ugyanis elsősorban ezt a civil szervezetet 
támogatják. 

A Runway Run különlegesnek számít a futóversenyek sorában, mert az 
indulók többsége különféle európai légi közlekedési cégeknél dolgozik.  A jó 
hangulatú eseményhez Rubint Rékán kívül más hírességek is csatlakoztak. 
A gyerekeket például Rékával együtt Spongyabob bírta rá bemelegítő moz-
gásra, a felnőttek versenyében pedig rajthoz állt Dukai Regina modell is.

Ê k. gy.

Próbáld ki,
ízleld Meg!

� túlzás nélkül állítható, hogy a számtalan Bókay-kerti prog-
ram közül az egyik legnépszerűbb a minden év szeptem-
berében megrendezett sportízelítő. a mozgás, az egészség 

és a sportágakkal történő megismerkedés áll ekkor a középpont-
ban, s ez bizonyára sokakat vonz majd a kertbe idén szeptember 
23-án is. a szervezőknek csupán azért kell szurkolniuk, hogy az 
időjárás is barátságos legyen.

Mit KEll tUdni A tEqBAllrÓl?
a teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeit vegyítő sport. 
domborúan meghajlított síkú, középen plexiüvegből készült „hálóval” 
elválasztott asztalon játsszák focilabdával, legalább ketten. magyarok 
fejlesztették ki, Borsányi gábor, Huszár Viktor dénes és gattyán györgy 
nevéhez fűződik. a sportot hivatalosan 2016. október 18-án mutatta be 
Budapesten ronaldinho, az egykori brazil sztárfutballista. 



Városkép p 2017. szeptember 6. XXVI. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

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

Csülökfesztivál

2017. 
szeptember 8-9.

2017. 09. 08. péntek

Nagyszínpad
14:00 Megnyitó
14:30  Román Nemzetiségi 

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

2017. 09. 09. szombat

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

az LGT sztárjaival

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

Kovács Lázárral
15:00  Gyermek főzőverseny  

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

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvény ingyenesen látogatható!


