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MEgEMléKEZés

Az államalapítás és az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc céljai között vont 
párhuzamot szakály sándor történész 
az augusztus 19-i kerületi ünnepségen 
a pestszentimrei hősök terén. a szónok 
szerint mindez üzenet saját korunknak is: 
toleráns, elfogadó szemlélettel kell a világ 
felé fordulnunk, egyúttal ügyelve saját 
identitásunk megőrzésére is.

FitnEsZPArKoK

tíz helyszínen létesítene ingyenesen 
használható szabadtéri sportparkot 
pályázati pénzből a kerületi önkormányzat, 
két további helyen pedig saját forrásból 
készülhet ilyen. a mozogni vágyók körében 
az elmúlt években egyre népszerűbb ez 
az edzésforma. a képviselő-testület az au-
gusztus 15-i rendkívüli ülésén megszavazta 
a részvételt a pályázaton.

nyári táBor

Még a rendőrség is kivonult a Bókay-kerti 
napközis táborba. no, nem azért, mintha 
beavatkozásra lett volna szükség, hanem 
újabb szakrajokkal bővült a kínálat. a tábor 
iránt évek óta nem csökken az érdeklődés. 
a kerületben élő családok jó része tovább-
ra is megfelelő megoldásnak tartja, ha a 
szünidőző diák itthon tölti a vakációnak 
legalább egy részét.

JÖn A KÓstolÓ

Az eddigieknél is sokszínűbb lesz a szep-
temberi kóstoló kulturális programkínálata 
szeptember 9–11-én. ráadásul szórakozás 
közben vadételeket kóstolhatunk a Bókay-
kertben. Bár az idei kóstolón a 90-es évek 
lesznek a középpontban, a rendezvény ter-
mészetesen nem nosztalgiautazás, hanem 
olyan fesztivál, amely minden korosztályt 
igyekszik megszólítani.

Ő MAgA A téBláB

Néhány évtizede vörös árpád, a Pro urbe 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjjal 
kitüntetett pedagógus még azt sem tudta, 
hogy ilyen nevű települések is vannak a 
térképen. negyed évszázad alatt azonban 
nem csupán otthonra lelt itt, hanem ezrek 
életét is formálta. az 50. születésnapjára 
szervezett meglepetéspartin kicsinek bizo-
nyult a rózsa művelődési ház. 
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

örömmel támogat-
ták a programot, 
ami által nemcsak 
egy színvonalasabb 
környezetet tudnak 
biztosítani családjaik 
számára, hanem 
lakásuk piaci értéke 
is megnő, ami nem 
elhanyagolható 
tényező a mai  
világban.  
A felújítás folyamán 
az épület falai a szo-
kásosnál vastagabb 
szigetelést kapnak, 
a lakások külső nyí-
lászáróit lecserélik,  
a fűtés szabályoz-
ható lesz. Mindent 
egybevetve a felújí-
tás jelentős komfort-
javulást eredményez 
a lakóknak.

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

Újra egy nagyszabású lakossági 
célú energetikai felújítás vette 
kezdetét a XVIII. kerületben, 
hiszen folytatódik a kormány 
által támogatott Otthon Melege 
Program. A program a Sal-
lai 1007, Hosszúház utca 4. 
számú, Kolozsvár u. 34., 36 és 
a 38. számú, a Lakatos úti 4-es 
számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet, valamint a Lakatos úti 
2-es számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását érinti.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt figyelmet 
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 energia megtaka-
rítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként. ” 
nyilatkozott Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!
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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
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Füzetek
iskolakezdésre
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkor-
mányzata harmadik éve 
segíti az iskolakezdést 
ingyenes füzetcso-
maggal. A tanévnyitó 
alkalmával ezúttal 8632 
kerületi általános iskolás 
kapja meg a csomagot.

a 10-10 füzetből álló ösz-
szeállításra az állami és az 
egyházi intézmények tanulói 
egyaránt jogosultak. a füze-
teket augusztus 25–26-án 
szállítják ki az intézmények-
be, és a tanév első napján 
átvehetők.
a csomagok az igényeknek 
megfelelően évfolyamon-
ként más-más füzeteket 
tartalmaznak, összeváloga-
tásukban a klik szakem-
berei segítettek. azt, hogy 
pontosan mekkora összeget 
takarít meg egy-egy család a 
füzetcsomagokkal, nem lehet 
megmondani, mert egyrészt 
függ az általános iskolás 
korú gyerekek számától, 
másrészt a füzetek ára is 
különböző. egy kiskeres-
kedésben vásárolt jobb 
minőségű füzet természete-
sen drágább, mint a hasonló 
célra, de olcsóbb kivitelben 
gyártott és valamelyik nagy 
üzletlánc áruházában kap-
ható. annyi bizonyos, hogy 
az önkormányzat csomagja, 
mint az elmúlt két évben, 
idén is jobb minőségű termé-
kekből áll.
az ajándékba kapott füzetek 
borítója évek óta egye-
di tervezésű. a különféle 
típusú füzetek borítóit, ahogy 
korábban, ezúttal is az előző 
tanévben kiírt „kedvenc 
tantárgyam” rajzpályázat – 
zsírkrétával, filctollal, színes 
ceruzával készített – legjobb 
munkái díszítik. a négyzet-
hálós, vonalas stb. füzetek 
külseje eltérő, így a tanu-
lóknak nem kell a matricák 
böngészésével foglalkozniuk 
ahhoz, hogy ne keverjék 
össze például az irodalomfü-
zetet a matematikával.

Bővebben a 2. oldalon

sENki sEM úsZHAttA MEg sZárAZoN A kossutH térEN

Ízes 
és szÍnes
sörök 

�már a tavalyi sikeres első rendez-
vÉny is Bizonyította, hogy a Xviii. 
kerületi sörfesztivál Jó alkalom 

arra, hogy Baráti társaságok, rÉgi 
És úJ ismerősök összeJöJJenek, s a 
hűsítő nedű És finom Ételek mellett 
BeszÉlgessenek. a kossuth tÉr máso-
dik alkalommal kínált ehhez kellemes 
helyszínt augusztus 12–14. között, a 
fellÉPő zenÉszek, tánccsoPortok Pe-
dig a Jó hangulatról gondoskodtak.

Puskás AttilA      

Az utóbbi szűk évtizedben egyre nagyobb igény mu-
tatkozott országosan, így a fővárosban is egy-egy új 
gasztrokulturális fesztiválra. A XVIII. kerületben ezt a 
szerepet sokáig csak a Szeptemberi Kóstoló töltötte be, ám 
tavaly útjára indult a Retro Sörfesztivál, amely elsősorban 
a hazai sörfőzdék, kézműves sörök bemutatására szolgál.

A magyar kézműves sörgyártás egyre népszerűbb, a 
sörkedvelők szívesen ismerkednek meg újabb termékekkel, 
vagy fogyasztják a már bevált kedvenceket.

– nagy öröm, hogy a tavalyi fesztiválhoz hasonlóan 
idén is nagyon sokan jöttek el a Kossuth térre. Ez azt is 
bizonyítja, hogy az italokon és a harapnivalókon kívül a 
kulturális program összeállításában is jeleskedtek a szer-
vezők – mondta a sörfesztivál péntek esti megnyitóján 
Kucsák László országgyűlési képviselő, aki Ughy Attila 
polgármesterrel együtt vállalta az esemény fővédnöksé-
gét.

A fesztivál szervezőinek szándéka az is, hogy az 
ilyen és az ehhez hasonló rendezvényekkel felidézzék 
Pestszentlőrinc első világháború előtti, illetve a két világ-
háború közötti polgári hagyományait.

A Retro Sörfesztivál ötletgazdája, Galgóczy Zoltán al-
polgármester szerint bebizonyosodni látszik, hogy a dél-
pesti régióban is van helye egy, a sörfőzés hagyományaira 
épülő úgynevezett gasztrokulturális fesztiválnak.

– úgy tűnik, hagyományt tudtunk teremteni, és a jö-

vőben is szívesen fogadja 
a kerület lakossága a sör-
fesztivált. Idén ráadásul a 
tavalyinál szebb, megújult 
környezetben tölthettük el 
ezt a három napot a Kos-
suth téren – fogalmazott 
Galgóczy zoltán.

Az időjárás is kegyeibe 
fogadta a rendezvényt, így több ezren 
választották kellemes kikapcsolódás-
ként a fesztivált. A sörkínálat rendkívül 
széles palettán mozgott, és a különböző 
gyümölcsöknek köszönhetően valóban 
színes is volt. A narancstól a meggypi-
rosig, a hagyományos aranysárgától a 
barnán át egészen a feketéig habzott a 
nedű a poharakban.

Elég csak általános iskolai szinten ismer-
ni a magyar történelmet ahhoz, hogy ne 
csodálkozzunk, amiért hazánkban az évszá-
zadok folyamán a német, úgynevezett lager 
típusú sörök terjedtek el. A fesztiválon is több-
nyire ezek a sörök jelentek meg, néhol kiegé-
szülve búza- vagy különlegességként például 
konyakmeggyízű sörrel. A Kossuth téren azért 
találkozhattunk az angol sörfőzés hagyomá-
nyait követő manufaktúrával is.

– Az utóbbi két-három évben Magyarorszá-
gon is egyre jobban ismerik az angol jellegű fel-
sőerjesztésű, úgynevezett ale söröket – mondta 
Magyar Levente, a budapesti Legenda Sörfőzde 
képviselője. – A fiatalabb korosztály kezd rá-
hangolódni ezekre a lagernél úgymond teste-
sebb, tartalmasabb sörfajtákra. A nálunk kap-
ható számos gyümölcsös sörital alapja is az 
ale, amit különböző gyümölcssűrítményekkel 
ízesítünk. Ezeket főleg a hölgyek fogyasztják 
előszeretettel.  Szép számmal voltak olyanok is, 
akik bevállalták az erősebb, 12 százalékos söröket 
is. Kóstolták, és vittek is belőle.

Képriportunk a 9. oldalon
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2 Közélet Idén is jár a füzetcsomag valamennyi kerületi általános iskolásnak

Puskás AttilA   

A 10-10 füzetből álló ösz-
szeállításra az állami és az 
egyházi intézmények tanulói 
egyaránt jogosultak, így a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) által 
fenntartott iskolák tanulóin 

kívül négy további intézmény 
– a Szent Lőrinc Katolikus 
Általános Iskola, a Szenczi 
Molnár Albert Református 
Általános Iskola, a Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gim-
názium, valamint a Wesley 
Kincsei Általános Iskola és 

Gimnázium – általános isko-
lás diákjai is.

Jövőre is 
tervezik
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter elmondta, hogy a füzetcso-
mag összeállítása és kiosztása 
önként vállalt pluszfeladata az 
önkormányzatnak, és örül an-
nak, hogy ezt a vállalást ebben 
az évben is teljesíteni tudják.

– A családokra minden 
tanévkezdéskor jelentős anya-
gi teher hárul. A legtöbb csa-
lád költségvetését már egy 
gyereknél is megterheli a 
tankönyv- és füzetcsomagok, 
valamint az egyéb iskolai esz-
közök beszerzése. Ha nem is 
nagy segítségről van szó, min-
denképpen jelzi azt a szándé-
kunkat, hogy a lehetőségeink-
hez mérten megkönnyítsük 
a tanévkezdést. A jövőben is 
szeretnénk biztosítani a fü-
zetcsomagot, mert a kerület 
vezetésének szívügye az okta-
tás, így amiben tudunk, igyek-
szünk segíteni az iskoláknak 
és a diákoknak is.

Évfolyamhoz 
igazítva
A csomagok az igényeknek 
megfelelően évfolyamon-
ként más-más füzeteket 
tartalmaznak, összeváloga-
tásukban a KLIK szakem-
berei segítettek. Azt, hogy 
pontosan mekkora összeget 
takarít meg egy-egy család 
a füzetcsomagokkal, nem 
lehet megmondani, mert 
egyrészt függ az általános 
iskolás korú gyerekek szá-
mától, másrészt a füzetek 
ára is különböző. Egy kis-
kereskedésben vásárolt jobb 
minőségű füzet természete-
sen drágább, mint a hasonló 
célra, de olcsóbb kivitelben 
gyártott és valamelyik nagy 
üzletlánc áruházában kap-
ható. Annyi bizonyos, hogy 
az önkormányzat csomagja, 
mint az elmúlt két évben, 
idén is jobb minőségű ter-
mékekből áll.

A füzeteket augusztus 
25–26-án szállítják ki az in-
tézményekbe, és a tanév első 
napján átvehetők.

�harmadik éve segíti az iskolakezdést in-
gyenes füzetcsomaggal Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata. a tanévnyitó 

alkalmával ezúttal 8632 kerületi általános iskolás 
kapja meg a csomagot.

A füzetek borítója évek óta egyedi tervezésű, az előző tanévben kiírt „kedvenc tantárgyam” rajzpályázat legjobb munkái díszítik
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Tíz-Tíz füzET 
MInDEnKInEK
Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

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

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

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.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

sZínEs, EgyEdi BorítÓK
az ajándékba kapott füzetek borítója évek óta egyedi 
tervezésű. a különféle típusú füzetek borítóit, ahogy 
korábban, ezúttal is az előző tanévben kiírt „kedvenc 
tantárgyam” rajzpályázat – zsírkrétával, filctollal, színes 
ceruzával készített – legjobb munkái díszítik. a négyzet-
hálós, vonalas stb. füzetek külseje eltérő, így a tanulók-
nak nem kell a matricák böngészésével foglalkozniuk 
ahhoz, hogy ne keverjék össze például az irodalomfüze-
tet a matematikával.

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.: 296-1400
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.

okMáNyiroDAi 
kirENDEltség 

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
(Tel.:294-1685)
Pestszentimrei 

Városrészi 
Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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� Közel 35 millió 
forintot tudott 
támogatásként 

lehívni a kerület a 
Környezet és Energia 
Operatív Program 
(KEOP) keretében 
annak köszönhetően, 
hogy Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre ország-
gyűlési képviselője 
összehangolt munkát 
folytat a kormánnyal. 
Az elnyert támogatást 
a Hétszínvirág 
Bölcsőde homlokzati 
hőszigetelésére, 
nyílászáróinak cseré-
jére, tetőszigetelésre 
és a fűtés korszerűsí-
tésére fordították. 
A fejlesztés révén 
az épület fűtési költ-
sége kevesebb mint 
a felére csökkent. 

VÁROSKÉP        

M egújult, szép 
k ö r n y e z e t b e n 
folytatják a min-
dennapi életüket 

a Hétszínvirág Bölcsőde apró-
ságai és dolgozói.  Lassan már 
megszokottá válik a kerületben, 
hogy sorra újulnak meg az ok-
tatási-nevelési intézmények 
a gyermekek, a pedagógusok és 
a szülők nagy örömére. A fej-
lesztésnek köszönhetően a jövő 
kihívásaival összhangban való-
sult meg a bölcsőde épületének 
modernizációja. Az átalakítás, 
amellett, hogy kényelmesebbé, 
korszerűbbé tette a bölcsődei 
körülményeket, számottevően 
csökkentette az intézmény mű-
ködési költségeit is. Időszerű 
volt a felújítás, hiszen az épüle-
ten eddig csak állagmegőrzési 
munkálatokat végeztek, jelentős 
korszerűsítést nem.
A projekt hivatalos átadóün-
nepségén Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője kö-
szöntőjében emlékeztetett arra, 
hogy az elmúlt időszakban 
már több kerületi intézmény 
modernizációja valósult meg. 
,,Az oktatási-nevelési intézmé-
nyek a legfontosabbak a csalá-
dok számára, ezért is rendkívül 
lényeges, hogy minél jobb ellá-
tást biztosítsunk a gyerekeknek, 
hiszen gyermekeink jövőjéért 
mindannyian felelősek vagyunk. 
A felújított bölcsődékkel mind 
a gyerekek, mind a szüleik 

elégedettek.  A beruházások leg-
főbb célja az épületek hőtech-
nikai korszerűsítése, ezzel 
együtt az energiafelhasználás 
és a költségvetés csökkentése. 
A kivitelezés keretében megtör-
tént az épületek homlokzatának 
és a zárófödémnek a hőszigete-
lése, a külső-belső nyílászárók 
korszerű műanyagra cserélése, 
az elektromos vezetékek, fűtő-
testek cseréje, valamint a vil-
lámvédelmi rendszer felújítása. 
A megújult épületek tehát je-
lentős energiamegtakarításra 
adnak módot. Ezenfelül csök-
kentek a karbantartási költsé-
gek, és az épületek esztétikailag 
is megújultak” – nyilatkozta 
Kucsák László. 
Az országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy a Hétszínvirág 
Bölcsőde modernizálása annak 
a munkának egy újabb állomá-
sa, amellyel hozzá kíván járulni 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
lakosaiért tett közös erőfeszíté-
sekhez.
Köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, amely az elnyert 
támogatást kiegészítette, továb-
bá a pályázat összeállítóinak, 
a kivitelezőnek, a bölcsődei 
nevelőknek és mindazoknak, 
akik részt vettek a munkálatok 
sikeres lebonyolításában.

A felújított Hétszínvirág 
Bölcsőde a környezetét 
tekintve is minőségi válto-
zást jelent.

A fejlesztés az energiamegtaka-
rításnak köszönhetően jelentős 
költségmegtakarításra is lehető-
séget ad. 
A Hétszínvirág Bölcsőde veze-
tője, Lipcsei Edina az átadóün-
nepségen köszönetét fejezte ki, 
és hangsúlyozta, hogy a nevelés 
szempontjából sem mindegy, 
hogy milyen környezetben fej-
lődnek a gyerekek. „Köszöne-
temet szeretném kifejezni az 
országgyűlési képviselő úrnak 
a munkájáért, hiszen a fejlesz-
tés eredményeként csökkentek 
bölcsődénk üzemeltetési költ-
ségei, így a megtakarítást egyéb 

fejlesztésekre tudjuk fordítani. 
A mai korszerű intézmények a 
gyermekek kényelmét és hasz-
nos kikapcsolódását is szolgál-
ják”  – mondta az óvodavezető.
A megújuló fűtési és elektro-
mos hálózattal nemcsak olcsób-
ban, hanem biztonságosabban 
is lehet üzemeltetni az épü-
letet. Mindennek nyomán az 
előzetes számítások szerint az 
épület üvegházhatású gázkibo-
csátása éves szinten várhatóan 
34,71 tonnával, energiafelhasz-
nálása 615,6 GJ-lal fog csökken-
ni. Ez a korábbi állapothoz ké-
pest 60 százalékos megtakarítást 
jelent.
A kívül-belül megújult épületet 
végül jelképesen szalagátvá-
gással adta át Kucsák László és 
Lipcsei Edina.

„GYERMEKEINK 
JÖVŐJÉÉRT MINDANNYIAN 
FELELŐSEK VAGYUNK”
Kiemelt energetikai fejlesztés a Hétszínvirág Bölcsodében

TUDTA-E?!

„

„„„

A FELÚJÍTÁS 
EREDMÉNYEKÉNT 
TÖBB MILLIÓ 
FORINTOT 
TAKARÍT MEG 
ÉVENTE 
A BÖLCSŐDE

A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvaló-
suló pályázatok fejlesztései megalapozzák és elősegítik az ország 
gazdasági versenyképességének erősödését, a társadalom jólétének 
növekedését. További céljuk Magyarország környezeti problémáinak 
a mérséklése, ezzel javítva a lakosság életminőségét és a gazdaság 
alkalmazkodását a környezeti folyamatokhoz. 

A projekt műszaki tartalma: 
 Homlokzati hőszigetelés (8 cm): 590 m² 
 Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm): 925 m² 
 Radiátor és termosztatikus szelep cseréje: 59 db
 Villámvédelmi rendszer felújítása

Hétszínvirág Bölcsőde
Támogatás összege: 

35 142 059 Ft

A gyerekek immáron egy 
modernebb környezetben 
tölthetik el mindennapjaikat

Kucsák László országgyűlési képviselő 
ünnepélyes keretek között adta át a 
35 142 059 millió forintos költségből 
megvalósult beruházást, 
a Hétszínvirág Bölcsődét

Fotó: Ravasz Balázs - Sly Studio

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a 
Városkép 2016. július 20-án meg-
jelent "Évtizedes álmunk vált va-
lóra" című cikkben tévesen jelent 
meg az intézményvezető nyilat-
kozata. Az ELTE gyakorlóóvodá-
ja nem a Zenevár Óvoda, hanem 
a Lakatos lakótelepen található 
Szivárvány Óvoda lett.
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Kiránduljunk 
itthon!
Már nem kell feltétlenül messzebb-
re utazniuk a kerületi lakosoknak, ha 
kellemes erdei kirándulásra vágynak: 
a Kapocs utcai és a tünde utcai erdő 
pompás pihenést nyújt a családoknak.

zöld kerület a miénk – 2010 óta nagyon gyak-
ran hangzik el ez a helyi közéletben, médiában. 
A kerület vezetése nagyon fontosnak tartja, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre élni tud-
jon természet adta adottságaival. Ennek része 
többek között a kertvárosi jelleg megőrzése, 
a kerületben található tekintélyes zöldfelület 
gondozása. Az elmúlt év óta arra is törekszik az 
önkormányzat, hogy a belterületen lévő erdőré-
szek is a lakosságot szolgálják.

– Pihenőhelyeket, erdei sportpályákat, útba-
igazító táblákat, erdei iskolát tervezetünk ezek-
re a területekre – magyarázta Dömötör István 
alpolgármester. – Tavaly az erdőket tulajdonló 
Pilisi Parkerdő zrt. munkatársaival felmértük a 
lehetőségeket, majd önkormányzati finanszíro-
zásból megkezdődött a tervek megvalósítása.

A kész létesítményeket idén augusztus 5-én 
adták át a Kapocs utcai és a Tünde utcai erdő 
megtisztított, felújított területén. Mostantól 
tehát szép és igényes pihenőhelyek várják itt a 
kirándulókat.

– Szeretnénk folytatni a megkezdett munkát 
– árulta el Dömötör István. – Terveink szerint a 
Halomi-erdő következik.

Ê k. gy.

Véglegesítik a 
forgalmi rendet
Augusztus elején elkezdődtek a gili-
ce tér tavaly augusztusban bevezetett 
egyirányú forgalmi rendjének véglege-
sítési munkái. 

Éppen egy éve vezették be a Gilice tér kör ala-
kú útpályáján az egyirányú forgalmi rendet: az 
autósoknak a körpályát úgy kell megkerülniük, 
mintha az körforgalom volna. A forgalmi rend 
megváltoztatásának köszönhetően csökkent a 
balesetek száma.

A körforgalom-jellegű közlekedési rend vég-
legesítésére középszigetek építését kezdték meg 
a körpályához csatlakozó utak torkolataiban 
augusztus 8-án. Annak érdekében, hogy minél 
kevésbé zavarják a forgalmat, egyszerre csak 
egy torkolatban dolgoznak. 

Ennek során a létesülő középszigetek hely-
szükséglete miatt kiszélesítik a becsatlakozó és 
a lekanyarodó íveket. Ezért esetenként félpályás 
útlezárásra van szükség az aktuális munkaterü-
let mellett. Ekkor a kétirányú forgalmat jelző-
őrök irányítják, azaz a középszigetek építésének 
idején is fenntartható a tér forgalma. 

A kivitelezési munka előreláthatólag augusz-
tus végéig tart.

Ê kgy

A megosztott 
kenyér csodája
Két dologban biztosan különbözik az 
előszilveszteri és a szent istván-napi 
pestszentimrei utcabál: az egyik az, 
hogy az augusztusi eseményen nincs 
hideg, a másik, hogy a decemberi bá-
lon nem osztanak a résztvevőknek fel-
szentelt kenyeret. 

Amúgy mindkét eseményt az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület (EPE) szervezi, 
és mindkettőt a Sportkastély előtt tartják, az 
imreiek egyre növekvő érdeklődésétől kísérve.

Mivel Szent István napja egybeesik egyes 
tájegységek régi aratási ünnepével, az utóbbi 
másfél-kétszáz évben az új kenyér ünnepe is lett 
e nap. nem ősi hagyományról van szó, Mária 
Terézia nyilvánította ünneppé az államalapító 
napját, és körmenetet is csak a 19. század ele-
jén rendeztek először. Aztán a népszokás, tehát 
a terménybetakarítás végének ünneplése össze-
kapcsolódott Szent Istvánnal, hogy végül a hét-
köznapokat is átható szakrális tartalmat kapjon 
a kenyér felszentelésével.  

A saját rendezvényére az EPE által is átörö-
kített szép szokás – a frissen szentelt kenyér fel-
vágása és szétosztása az együtt ünneplők között 
– egy keresztény ember számára egyértelmű tar-
talommal bír: Jézus csodálatos kenyérszaporítá-
sára emlékeztet. Az pedig, hogy épp az állam-
alapító ünnepén részesülünk közösen a szentelt 
kenyérből, szép üzenet mindannyiunknak: a 
lelki, hitbeli, kulturális összetartozást jelenti a 
magyarok számára.

Ez állt az EPE augusztus 19-i utcabáljának 
középpontjában, természetesen vidám forga-
taggal körbeölelve, népzenével, táncosokkal, 
vásározókkal és a Chameleon partizenekar jó 
hangulatú játékával.

Ê k. gy.

nyílt nap 
a repülőtéren
A Budapest Airport Zrt. és a Xviii. ke-
rület szoros együttműködését kiegé-
szítve a légiközlekedési Kulturális 
Központ Közhasznú nonprofit (lKK) 
Kft. is Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
partnerévé vált. A nonprofit szervezet 
ezért a helyi lakosoknak jelentős ked-
vezményeket ad, és idén ősszel nyílt 
napot is tart számukra.

 

Az Aeropark – az LKK és a Tomory Lajos Mú-
zeum szervezésében – a Malév megalapításának 
70. évfordulója előtt tisztelgő rendezvénynek 
lesz a helyszíne szeptember 10-én. A Bókay-kerti 
Szeptemberi Kóstolóhoz is kapcsolódó, 9–18 
óráig tartó nyílt napra a szervezők a Malév volt 
dolgozóit és a XVIII. kerület lakosait egyaránt 
100 forintos regisztrációs jeggyel várják. A két 
helyszín között Malév-féle Ikarus 280 nosztal-
gia csuklós busz szállítja majd az utasokat.

A Malév 70 elnevezésű rendezvény keretében 
ismét budapesti sétarepülésekre indul az 1949-
ben gyártott Li–2 utasszállító repülőgép a feri-
hegy 1-es műemlék terminálról, és helyet lehet 
már foglalni a népszerű repülőtér-látogatásra is. 
A járatokra a www.repterlatogatas.hu/booking 
oldalon lehet regisztrálni. A Li–2 repülés rész-
vételi díja fix támogatási összeghez kötődik, de 
a repülőtér-látogatáson mind a XVIII. kerületi 
lakosok, mind az egykori Malév-dolgozók 20 
százalékos kedvezményt kapnak.

A rendezvényen avatják fel az üllői úti 
gyorsétterem mellől ismert, Malév-színekben 
felújított An–2 játszó repülőgépet, és nyitják 
meg az Il–18 repülőgép fedélzetén kialakított 
repüléstörténeti kiállítást is. 

Csak a közös akarat győzhet
Az államalapítás és az 1956-os forradalom és szabadságharc céljai között vont 
párhuzamot szakály sándor történész az augusztus 19-i kerületi ünnepségen.

– Az 1956-os forradalom nagyszerűségét jel-
lemzi, hogy az eseményekben részt vevők, noha 
sokféle szándékkal, céllal csatlakoztak a forrada-
lomhoz, mégis közös akarattal bírtak. Ezt akkor 
röviden úgy fogalmazták meg, hogy „Ruszkik, 
haza” – mondta Szakály Sándor augusztus 19-én 
a pestszentimrei Hősök terén rendezett kerületi 
ünnepségen.

A történész nem csupán a forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójának apropóján em-
lékeztetett az akkori eseményekre, illetve azok 
céljára. Beszédében úgy fogalmazott, a sokféle 
akarat összefogása éppúgy jelentette az 1956-os 
események erejét, ahogyan az államalapításét is.

– Szent István ünnepét soha nem volt egysze-
rű megérteni – magyarázta a szónok. – Bonyo-
lultabb feladat, mint Rákócziról vagy 1848-ról 
beszélni. István királynak úgy kellett kormá-
nyoznia Magyarországot, hogy az független ma-
radjon a kor nagyhatalmától, a német-római Bi-
rodalomtól, és ehhez számos érdek egyesítésére 
volt szükség. Erős, központosított, keresztény 

államot kellett létrehoznia, amelyben fontos sze-
rep jutott a betelepülőknek is, ugyanakkor meg 
kellett őriznie az ország magyar identitását. 1956 
annyiban hasonlítható az államalapításhoz, hogy 
akkor is meg kellett szűnnie az ellentéteknek, és 
egyesülniük kellett az érdekeknek a külső veszély 
elhárítása, a túlélés érdekében.

Szakály Sándor szerint mindez üzenet saját 
korunknak is: toleráns, elfogadó szemlélettel kell 
a Magyarországon kívüli világ felé fordulnunk, 
egyúttal ügyelve saját identitásunk megőrzésére 
is.

A Hősök terén rendezett ünnepség koszorú-
zással zárult. Az emlékműnél koszorút helyezett 
el Kucsák László országgyűlési képviselő, az ön-
kormányzat nevében dr. Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző és Szarvas Attila alpolgármester, ko-
szorúztak továbbá a kormányhivatal, a fidesz–
KDnP-frakció, a nemzetiségi önkormányzatok, a 
sportszervezetek, az 1956-os és civil szervezetek 
képviselői, valamint magánszemélyek is.

Ê kerékgyártó györgy

A további együttműködésről szóló dokumentu-
mot Ughy Attila, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgármestere, Molnár Hajnalka, a XVIII. kerü-
leti német nemzetiségi Önkormányzat elnöke és 
Franz Reichold, Roding polgármestere írta alá.

Az augusztus 4-i találkozón mindkét polgár-
mester elmondta, hogy a jövőre nézve fontosnak 
tartja a kulturális kapcsolatok további elmélyítését.

– A két település kapcsolata eddig is elsősor-
ban azoknak az embereknek a barátságáról szólt, 
akik beszélnek németül, és ápolni szeretnék a ha-
gyományaikat, a német kultúrát – fogalmazott a 
találkozóról való hazatérése után Ughy Attila.

Az elmúlt tíz évben számos látogatás, rendez-
vény szolgálta a XVIII. kerületi német nemzeti-
ség és a rodingiak jó kapcsolatát. 

– Az orvosok tapasztalatcseréitől a különféle 
kórustalálkozókon át az egyházi eseményekig a 
cél továbbra is az, hogy megtaláljuk a közös utat, 
és megerősítsük a barátságunkat – mondta Ughy 
Attila.

franz Reichold az elmúlt tíz évre visszate-
kintve kiemelte többek között a balatoni ifjúsági 
tábort és az ugyancsak népszerű tanév közbeni 
diákcsereprogramot.

Ê P. A.

Egy évtizede  
testvérváros Roding  
Megerősítették a 2006-ban kezdődött, idén már tízéves testvérvárosi kapcsolatot 
rodingban a Xviii. kerület és a bajorországi kisváros képviselői.
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� tíz helyszínen 
létesítene ingye-
nesen hasz-

nálható szabadtéri 
sportparkot pályázati 
pénzből a kerületi 
önkormányzat, két 
további helyszínen 
pedig saját forrásból 
készül ilyet építe-
ni még az idén. a 
képviselő-testület az 
augusztus 15-i rend-
kívüli ülésén megsza-
vazta a részvételt a 
pályázaton.

kErékgyártó györgy  

A mozogni vágyók körében az 
elmúlt években egyre népsze-
rűbb lett az úgynevezett street 
workout, vagyis az olyan edzés-
forma, amelynek során a köz-
parkokban, tereken felállított 
egyszerű edzőeszközök segítsé-
gével bárki fejlesztheti az izom-
zatát. Az igazán lelkesek már 
nemzetközi versenyekig is elju-
tottak ezekről az egyszerűnek 
látszó szerekről indulva. 

A szabadtéri edzés persze 
nemcsak azoknak esik jól, akik 
versenyezni kívánnak, vagy 
rendkívüli izmokra vágynak, 
hanem azoknak is, akik a kon-
díciójukat igyekeznek megőriz-
ni vagy javítani. Számukra ké-
szülnek a megfelelő eszközökkel 
felszerelt fitneszparkok.

edzőParkok 
tíz helyszínen
A szabadtéri edzés terjedését 
mostantól a nemzeti Szabad-

idős – Egészség Sportpark Prog-
ram segíti, amelynek elindítá-
sáról június végi rendeletében 
döntött a kormány. A program 
támogatást nyújt a települések-
nek, kerületeknek ilyen park, il-
letve parkok létrehozásához, rá-
adásul úgy, hogy nincs szükség 
önrészre. Lévai István Zoltán 
sportért is felelős alpolgármester 
augusztus 15-én tárgyalt előter-

jesztése arra vonatkozott, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre is 
vegyen részt ezen a pályázaton.

– A kerületben sok helyszín 
merült fel, ahol ilyen parkot 
létesíthetnénk – mondta az al-
polgármester. – Végül a képvi-
selőkkel is többször egyeztetve 
két szempont alapján állítottunk 
össze egy tíz helyszínt tartalma-
zó listát. Az egyik szempont az 

volt, hogy a hely száz százalékig 
önkormányzati tulajdonban le-
gyen, a másik az, hogy az adott 
parkot várhatóan igénylik is a 
helyiek.

Petrovai László (PM) az ülé-
sen felvetette, hogy a lista kevés 
pestszentimrei helyszínt tar-
talmaz, holott e kerületrészbe 
egyre több fiatal települ, így biz-
tos, hogy igény lenne a szabad-

idős eszközökre. Lévai István 
zoltán sietett leszögezni, hogy 
Pestszentimre nem maradt ki 
a tervekből, sőt ott létesülhet a 
legelőbb ilyen park.

– Három lehetséges helyszín, 
vagyis az Alacskai úti lakótelep, 
a Tímea tér és a Belsőmajor kö-
zül kettőn az önkormányzat sa-
ját forrásból még az idén létesít 
sportparkot. Ezért került fel a 

pályázati listára kevesebb imrei 
helyszín – mondta.

futókör kÉt 
helyszínre
A kormányprogram lehetővé 
teszi azt is, hogy az edzőparkok 
mellett 200 vagy 400 méteres 
futókört is létrehozzon az adott 
település. A kerület vezetősége 
már korábban is több ízben je-
lezte, hogy hozzá kíván járulni a 
helyi atlétika erősödéséhez, ezen 
belül a szabadidős és a verseny-
szerű kocogás, futás elterjedésé-
hez. A képviselő-testületi döntés 
értelmében tehát a kerület két 
400 méteres futókörre is pályá-
zik. Az egyiket a Lakatos-lakó-
telepen, az Erőmű-tónál tervezik 
kialakítani, a másikat a Vilmos 
Endre Sportcentrumban.

Az önkormányzat a 
sportparkokat olyan 
helyekre telepítené, 
ahol a lakosok nagy 
száma okán eleve 
nagy érdeklődés-
re lehet számítani, 
illetve olyan köz-
pontokba, amelyek 
amúgy is a sporto-
lást szolgálják. A tí-
zes listán szerepel a 
havanna- és a szent 
lőrinc-lakótelep, 
a Pestszentimrei 
sportkastély, a deák 
Ferenc „Bamba” 
és a vilmos Endre 
sportcentrum, s 
rajta van a Búvár 
Kund, a gödör, a 
herrich Károly és a 
Kandó Kálmán tér, 
valamint az Arany-
eső utca is.

Szabadidő – egéSzSég
Az önkormányzat szabadtéri fitneszparkok építésére készül 

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A tavasszal átadott szabadtéri fitneszparkok után hamarosan további 12 létesülhet

ÚJÍTSUK MEG EGYÜTT 

KÉRJÜK TÖLTSE KI KÉRDŐÍVÜNKET HOZZÁJÁRULVA
EZZEL A PIAC SZEBBÉ TÉTELÉHEZ!

A HAVANNA HETI VÁSÁRT!

A KÉRDŐÍV ELÉRHETŐ A BUDAPEST DIALOG OLDALÁRÓL:
www.budapestdialog.hu/dialogs/havanna-piac-megujitasa

A HAVANNA HETI VÁSÁR MEGÚJÍTÁSÁHOZ 
VÁRJUK AZ ÖNÖK VÉLEMÉNYÉT IS!  
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. június 28-i ülésén született rendelet és határozatokKözélet

Rendelet
p 1. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, 
3 tartózkodással megalkotta 
15/2016. (VII. 8.) önkormány-
zati rendeletét az önkormányzat 
2016. évi költségvetéséről szóló 
5/2016. (III. 1.) rendelet módo-
sításáról.

HatáRozatok
p 2. A testület 19 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy döntött, 
hogy a BRfK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság részére az 
önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésében a július 1-jétől de-
cember 31-ig terjedő időszakra 
időarányosan 58.730.802 forin-
tot biztosít.
A képviselők 19 igen szavazat-
tal egyetértésben felkérték a 
polgármestert, hogy írja alá a 
Budapesti Rendőr-főkapitány-
sággal a BRfK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság támogatásá-
ról szóló megállapodást.
p 3. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat a 
fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal bruttó egymil-
lió forint összegű támogatási 
szerződést köt a XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokság javára, és 
felkérte a polgármestert az ado-
mányozási szerződés aláírására.
p 4. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehang-
zóan határozott arról, hogy 
az önkormányzat az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvánnyal 
bruttó egymillió forint összegű 
támogatási szerződést köt az 
OMSz Pestlőrinc Mentőállomás 
(XVIII. kerület) javára, és fel-
kérte a polgármestert az adomá-
nyozási szerződés aláírására.
p 5. A testület, mint a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Közhasznú Kft. több-
ségi tulajdonosa, 15 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az önkor-
mányzat meghatalmazott kép-
viselőjeként vegyen részt a tár-
saság következő taggyűlésén.  
A képviselő-testület, mint a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Közhasznú Kft. több-
ségi tulajdonosa, 15 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a társaság 
következő taggyűlésén az ön-
kormányzat meghatalmazott 
képviselőjeként szavazatával tá-
mogassa azt, hogy a közhasznú 
kft. könyvvizsgálójának a Rate-
Book Pénzügyi és Műszaki Ta-
nácsadó Kft-t (1114 Hamzsabégi 
út 38–40. C-épület, II. em. l., 
cégjegyzékszám: 01-09-197937) 
válasszák meg a 2016. július 
1-jétől  2018. május 31-ig terjedő 
időszakra, 90.000 forint + áfa/
hó díjazás ellenében.
A testület 15 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 2 tartózko-
dással felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a közhasznú kft. 
következő taggyűlésén szavaza-
tával támogassa a társasági szer-
ződés módosítását és a módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződést.  
A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
2 tartózkodással felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az egész-
ségügyi szolgáltató taggyűlésén 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja, és in-
tézkedjen azok cégbírósághoz 
történő benyújtásáról.
p 6. A testület 16 igen szavazat-
tal, 1 ellenszavazattal, 2 tartóz-
kodással határozott arról, hogy 
az önkormányzat a 2016. július 
1-jétől 2017. június 30-ig terje-
dő időszakra megbízási szer-
ződést köt könyvvizsgálói fel-
adatok ellátására az East-Audit 
Igazságügyi Adó-, Járulék- és 
Könyvszakértő, Tanácsadó zrt-

vel (4025 Debrecen, Széchenyi 
utca 15., cégjegyzékszám: 09-
10-000331) az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint.  A képviselők 
felkérték és felhatalmazták a 
polgármestert a szerződés végle-
gesítésére és aláírására.
p 7. A képviselő-testület, alapí-
tói jogkörében eljárva, 15 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
3 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit zrt. könyv-
vizsgálójává az S&M Economix 
Számviteli, Könyvvizsgálói és 
Adótanácsadó Kft-t választja 
(székhely: 1113 Karolina út 16., 
cégjegyzékszám: 01-10-045701). 
A könyvvizsgálat elvégzésé-
ért felelős természetes személy 
2016. június 28-tól 2018. május 
31-ig Méhész Tamásné (kama-
rai engedély száma: 003296). 
A könyvvizsgáló éves díja 
2.300.000 forint + áfa.
A testület 15 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 3 tartózko-
dással felhatalmazta a polgár-
mestert arra, hogy a változást a 
cégbíróságnak bejelentse.
p 8. A képviselő-testület 11 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal, 7 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Városgazda zrt-
vel 2012. október 25-én létrejött 
feladatellátási szerződést az elő-
terjesztés 11. sz. melléklete sze-
rint módosítja.
A testület 11 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 7 tartózkodás-
sal felhatalmazta a polgármes-
tert a fentiek szerint módosított 
feladatellátási szerződés és ok-
iratok aláírására, és felhatal-
mazta arra, hogy a feladatellátási 
szerződés V. fejezetének G 
pontjában meghatározott egyes 
szolgáltatási szint szerződéseket 
megkösse a közszolgáltatóval. 
A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
7 tartózkodással egyetértett 
azzal, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatal, valamint az önkor-
mányzat tulajdonában álló tár-
saságok és egyéb szervezetek, in-
tézmények a Városgazda zrt-vel 
mint közszolgáltatóval pénzügyi 
teljesítéssel nem járó megállapo-
dást kössenek a feladatellátási 
szerződés V. fejezetében foglalt 
informatikai fejlesztési és üze-
meltetési feladatok ellátására.
p 9. A Jahn ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet kór-
termeinek felújítása című na-
pirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 
p 10. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 2 ellenszava-
zattal, 2 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy jóváhagyja és támo-
gatja azt, hogy az önkormányzat 
vezető partnerként pályázzon a 
„LairA – nagyvárosi repülőte-
rek környezetbarát megközelít-
hetősége” c. pályázattal az Eu-
rópai Területi Együttműködési 
Programok (2014–2020) Interreg 
Central Europe felhívásra. 
A testület úgy határozott, hogy 
nyertes pályázat esetén az ön-
kormányzat a 2017–2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja a 
projekt megvalósításához szük-
séges önrészt, legfeljebb 4 millió 
forint értékben.
A testület 14 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás-
sal úgy határozott, hogy jóvá-
hagyja és támogatja azt, hogy 
az önkormányzat mint projekt-
partner pályázzon a „3D-Energy 
City-A közszféra működtetői 
kapacitásainak erősítése a szén-
dioxid-mentes közösségi inf-
rastruktúrák tervezésében új 
3D-s energiahatékonysági tech-
nológiák alkalmazásával közép-
európai várostérségekben” című 
pályázattal az Európai Területi 
Együttműködési Programok 
(2014–2020) Interreg Central 
Europe pályázati felhívásra.
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat a 2017–2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja a 
projekt megvalósításához szük-

séges önrészt, legfeljebb 7 millió 
forint értékben.
A testület 14 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal, 2 tartózkodás-
sal felkérte és felhatalmazta a 
pénzügyi ellenőrzési bizottságot, 
hogy a polgármester javaslatára 
2016. december 31-ig döntsön 
minden olyan esetben az ön-
kormányzat által benyújtható 
pályázatok beadásáról, amikor a 
pályázatok benyújtási határideje 
megelőzi a soron következő kép-
viselő-testületi ülés időpontját. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
tegye meg a pályázatok benyúj-
tásához szükséges intézkedése-
ket és nyilatkozatokat. 
p 11. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal úgy határozott, hogy az 
önkormányzat bruttó 7.600.950 
forint összegű támogatási igény-
nyel benyújtja „A Pestszentlő-
rinci Mocorgó Óvoda konyha 
felújítása” című pályázatát a 
nemzetgazdasági Minisztéri-
um által kiírt „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támoga-
tása” című pályázat keretében. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a további szükséges in-
tézkedésekre.  
A testület 18 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal határozott ar-
ról, hogy a benyújtandó pályá-
zat 50 százalékos önerőösszegét 
– bruttó 7.600.950 forintot – 
biztosítja a 2017. évi költségvetés 
terhére, valamint vállalja, hogy 
a támogatásból megvalósuló 
beruházást 10 évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően, a 
működtetésére vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok betartásával 
használhatja.
p 12. A képviselők 18 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodással úgy 
döntöttek, hogy a „Tér_Köz 
2016” című felhívásra az önkor-
mányzat „A Kossuth tér komp-
lex megújítása” címmel pályáza-
tot nyújt be. Egyúttal felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert a szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére.
A testület 18 igen szavazattal, 1 
tartózkodással határozott arról, 
hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat a 2017–2019. évi 
költségvetés terhére biztosít-
ja a projekt megvalósításához 
szükséges önrészt, legfeljebb 
109.500.000 forint értékben.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
a „Tér_Köz 2016” című pályá-
zati felhívásra „Havanna-piac 
városrehabilitációs program” 
címmel pályázatot nyújt be, va-
lamint felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szükséges 
intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére.
A testület 18 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy határozott, 
hogy nyertes pályázat esetén az 
önkormányzat a 2017–2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja a 
projekt megvalósításához szük-
séges önrészt, legfeljebb 45 mil-
lió forint értékben.
p 13. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal, 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat a Malév SC által a „TAO 
program 2016/17” felhívásra a 
Vilmos Endre Sportcentrum 
világításának korszerűsítésére 
beadott pályázat alapján a szük-
séges önrészhez 1.699.821 forint 
támogatást biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére.
A testület 14 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 4 tartózko-
dással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a Sportprojekt18 
nonprofit Kft. által a „TAO 
program 2016/17” című felhí-
vásra a Kapocs Magyar–Angol 
Két Tannyelvű Általános Iskola 
öltözőjének felújítására beadott 
pályázat alapján szükséges ön-
részhez 2.601.063 forint támo-
gatást biztosít a 2017. évi költ-
ségvetés terhére. 
A képviselő-testület 14 igen 

szavazattal, 1 ellenszavazat-
tal, 4 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat a 
Sportprojekt18 nonprofit Kft. 
által a „TAO program 2016/17” 
című felhívásra a Kastélydombi 
Általános Iskola területén kon-
téneröltöző, biztonsági kerítés, 
biztonsági kamerarendszer lé-
tesítésére és közműépítésre be-
adott pályázat alapján szüksé-
ges önrészhez 5.483.789 forint 
támogatást biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére. 
A testület 14 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 4 tartózko-
dással határozott arról, hogy 
az önkormányzat a Sportpro-
jekt18 nonprofit Kft. által a 
„TAO program 2016/17” című 
felhívásra a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi Általános Is-
kola területén konténeröltöző, 
biztonsági kamerarendszer, lelá-
tó létesítésére és közműépítésre 
beadott pályázat alapján szük-
séges önrészhez 5.681.131 forint 
támogatást biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére. 
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
4 tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat a Sport-
projekt18 nonprofit Kft. által a 
„TAO program 2016/17” című 
felhívásra a Gulner Gyula Álta-
lános Iskola területén konténer-
öltöző, biztonsági kamerarend-
szer létesítésére és közműépítésre 
beadott pályázat alapján szüksé-
ges önrészhez 4.183.840 forint 
támogatást biztosít a 2017. évi 
költségvetés terhére. 
A testület 14 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 4 tartózko-
dással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a Sportprojekt18 
nonprofit Kft. által a „TAO 
program 2016/17” című felhí-
vásra a Bókay-kert területén 
mobillelátó építésére beadott pá-
lyázat alapján szükséges önrész-
hez 3.048.000 forint támogatást 
biztosít a 2017. évi költségvetés 
terhére. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert, hogy írja alá a 
szükséges támogatási és együtt-
működési szerződéseket, a tá-
mogatási összegeket tervezze be 
a 2017. évi költségvetésbe, és te-
gye meg a további szükséges in-
tézkedéseket és nyilatkozatokat.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
4 tartózkodással felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy a VIII. Országos Pálya-
építési Program keretében a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
(MLSz) Budapesti Igazgatóság-
hoz beadott pályázat alapján az 
156208 hrsz-on nyilvántartott 
Vilmos Endre Sportcentrum 
(1181 nagyszalonta u. 25.) te-
rületére; a IX. Országos Pálya-
építési Program keretében az 
MLSz Budapesti Igazgatóság-
hoz beadott pályázat alapján a 
151159/10 hrsz-on nyilvántar-
tott Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola (1181 Kondor 
Béla sétány 10.) területére; a 
140943 hrsz-on nyilvántartott 
Pestszentimrei Ady Endre Álta-
lános Iskola (1188 Ady Endre út 
46–50.) területére; a 150228/93 
hrsz-on nyilvántartott  Gloriett 
Sportiskolai Általános Iskola 
(1186 Tövishát u. 8.) területére; 
a 150230/13 hrsz-on nyilvántar-
tott Bókay-kert (1181 Szélmalom 
u. 33.) területére; a 158896 hrsz-
on nyilvántartott, 1185 Rozsnyó 
u. 67. alatt található területre 
vonatkozóan írja alá az együtt-
működési megállapodást, annak 
mellékleteit valamint a szük-
séges nyilatkozatokat az MLSz 
által kért esetleges módosítások-
nak megfelelően, továbbá tegye 
meg a pályázattal kapcsolatos 
intézkedéseket és nyilatkozato-
kat.
p 14. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal, 3 tartózkodás-
sal úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat építtetői-beruházói mi-
nőségében elismeri az Endrődi 
Sándor u. 2. alatti társasház 

magántulajdonosi közössége 
által vele szemben támasztott 
szavatossági igényeket. A képvi-
selők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert, hogy tegye meg 
az intézkedéseket a szükséges 
tető- és egyéb szerkezetjavítási 
munkálatok elvégzésére az ön-
kormányzat 2016. évi költségve-
tésében erre a célra elkülönített 
összegből.  A képviselők felkér-
ték és felhatalmazták őt arra, 
hogy külön megállapodásban 
rendezze a Városgazda zrt-vel 
a tető- és egyéb szerkezetjavítási 
munkálatokkal kapcsolatos fe-
lelősségarányos költségmegosz-
tást. A felelősség megállapításá-
ban és a költségek viselésében 
tekintettel kell lenni arra, hogy 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Vagyonkezelő 
Rt. mint a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. jogelődje 
a visszatartott „jóteljesítési” ga-
rancia rá eső részét a garanciális 
hibák elhárítása érdekében fel-
használta.
p 15. A testület 19 igen szava-
zattal egybehangzóan egyetér-
tett a Kapocs Magyar–Angol 
Két Tannyelvű Általános Iskola 
és a Gloriett Sportiskola Általá-
nos Iskola indulási szándékával 
a „Decathlon – Sportból a leg-
többet” elnevezésű pályázaton, 
és jóváhagyta a pályázati adat-
lapjukat.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy amennyiben a 
Tízpróba Magyarország Kft. 
nyertesként értékeli a Kapocs is-
kola pályázatát, a tornaterem régi 
csaphornyos parkettájának bon-
tásához és új sportpadlóburkolat 
készítéséhez, három darab fém-
tokos tornatermi ajtó cseréjéhez 
szükséges, pályázati összegen 
felüli forrás biztosítására felkéri 
a polgármestert, továbbá arra is, 
hogy gondoskodjon a kellő fede-
zet előteremtéséről.
A testület 19 igen szavazat-
tal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy amennyiben a Tízpróba 
Magyarország Kft. nyertesként 
értékeli a Gloriett iskola pályá-
zatát, az önkormányzat a nem-
zeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. 
(VIII. 28.) Korm.rendelet 44/B § 
(2) bekezdése alapján – az álla-
mi intézményfenntartó központ 
egyetértésével – kötelezettséget 
vállal az iskolában új, 18 x 13 
m-es rekortánfelületű sportpá-
lya kivitelezésére, valamint a 
röplabda- és tengópálya felfes-
tésére.
A testület felkérte a polgármes-
tert a pályázati összegen felüli 
forrás biztosítására, továbbá 
arra, hogy gondoskodjon a 
szükséges fedezet előteremté-
séről és intézkedjen az állami 
intézményfenntartó központ 
egyetértésének beszerzéséről.
p 16. A képviselő-testület az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013.(V. 31.) önkormányza-
ti rendelet 26. § (2) bekezdése 
alapján 18 igennel és 1 ellen-
szavazattal úgy döntött, hogy 
a forgalmiérték-becslés alapján 
meghatározott 6.955.365 forin-
tos vételáron dr. Magyar zol-
tán állatorvosnak értékesíti a 
150661 hrsz-ú, Wlassics Gyula 
u. 58. alatti ingatlanból a Ma-
gyar zoltán tulajdonában lévő 
épület alatti és az annak hasz-
nálatához kapcsolódó, össze-
sen 251 m2 nagyságú területet, 
amely az ingatlan 251/584 tulaj-
doni hányada. A képviselő-tes-
tület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az 
adásvételi szerződés, valamint 
a 074/2016 munkaszámú, 2016. 
VI. j0-én kelt változási vázrajz 
alapján készült, az osztatlan kö-
zös tulajdonú ingatlan használa-
táról szóló megállapodás előké-
szítéséről, és felhatalmazta őt a 
szerződések aláírására. A képvi-
selők felkérték és felhatalmazták 

a polgármestert: gondoskodjon 
arról, hogy az adásvételi szerző-
désben a vételár összegét emel-
jék meg a Magyar zoltán által 
a szerződés aláírása napjától 5 
évre visszamenőleg fizetendő – 
az értékbecslés által meghatá-
rozott – 1.506.000 forintos föld-
használati díjjal.
p 17. A testület 16 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással úgy döntött, 
hogy az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet 19. § (1) be-
kezdése alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XVIII. Tankerület 
ingyenes használatába adja a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban (1188 Vasút u. 48.) találha-
tó, az előterjesztés 1. sz. mellék-
letében jelölt 27 m2 alapterületű 
helyiséget keddenként 14–19 óra 
között a Dohnányi Ernő Alap-
fokú Művészeti Iskola oktatási 
óráinak megtartására. A testület 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre, 
és felhatalmazta őt a haszonköl-
csön-szerződés aláírására.
p 18. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal, 1 tartózkodással úgy ha-
tározott, hogy a Havanna-lakó-
telepen lévő, 151126/48 hrsz-ú 
ingatlan telekfelosztása követ-
keztében kialakult, 151126/58 
hrsz-ú, 2299 m2 nagyságú föld-
részlet értékesítésére vonatko-
zó nyilvános pályázati eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.
A testület az alábbi feltételekkel 
fogadta el a zordetta Kft. (4025 
Debrecen, Hatvan u. l/A) által 
benyújtott pályázatot:
– 47.420.000  forintos vételárral;
– a vételár 3 év alatt egyenlő 
részletekben történő megfizeté-
sével;
– a korábbi megállapodás alap-
ján történt befizetéseknek, 
azaz a 17 millió forintos hasz-
nálati díj arányos részének – 
12.605.000 forint – és 4.742.000 
forint ajánlati biztosítéknak, 
összesen 17.347.000 forintnak a 
vételárba történő beszámításá-
val értékesíti a zordetta Kft-nek 
az önkormányzat tulajdonát ké-
pező földrészletet. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására.  
A testület 16 igennel, 1 ellensza-
vazattal, 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
tulajdonosi hozzájárulását adja 
a 151126/58 hrsz-ú ingatlanon 
a főépítészi állásfoglalásban 
településképi szempontból en-
gedélyezésre javasolt – Varga 
Szabolcs (É-10-0216) által ké-
szített – terveknek megfelelően 
a zordetta Kft. a tulajdonában 
álló épület bővítésével kapcso-
latos engedélyeztetési eljárást és 
az építési engedély birtokában 
az építkezést megkezdje.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
tulajdonosi hozzájárulás aláírá-
sára és az egyéb szükséges intéz-
kedésekre.  
p 19. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal, 1 ellenszavazat-
tal úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdés c) pontja alap-
ján módosítja a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium fenntar-
tójával, a Magyarországi Evan-
gélikus Egyházzal 2011. május 
4-én aláírt megállapodást, és 
az önkormányzat tulajdonában 
levő, 158896 hrsz-ú ingatlan tel-
jes egészét az egyház használa-
tába adja. A képviselők egyúttal 
felkérték a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket a szerződés módosításá-
hoz, és felhatalmazták őt annak 
aláírására. A szerződés egyéb 
pontjai nem változtak.
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p 20. A testület 12 igennel, 1 
ellenszavazattal, 5 tartózkodás-
sal úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (3) bekezdés a) pontja alap-
ján vállalja a Csapó utca 12. 
alatti ingatlan szennyvízcsator-
na-rendszere teljes átépítésének 
költségeit a nyerges köz 7. alatti 
ingatlan hasznosíthatósága ér-
dekében.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 21. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 19. 
§ (1) bekezdés c) pontja és 20. 
§ (2) bekezdése alapján az ön-
kormányzat a 2016. szeptember 
1-jétől 2021. augusztus 31-ig tar-
tó időszakra haszonkölcsönbe 
adja az üllői út 391. alatti (hrsz. 
150882), 123 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló ingat-
lant a XVIII. kerületi nyugdí-
jas Érdekvédelmi Egyesületnek 
feladatai ellátására.  Az önkor-
mányzat hozzájárul ahhoz, hogy 
az egyesület az ingatlanban a 
haszonkölcsön-szerződés idő-
tartamára székhelyet létesítsen, 
azt központi, ügyviteli helyeként 
használja, az ingatlant székhely-
ként a hivatalos irataiban meg-
jelölje, bírósági nyilvántartásba 
bejegyeztesse, és az ingatlanban 
a határozatokat hirdetményként 
kifüggessze. A képviselő-testület 
egyúttal felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre, 
és felhatalmazta őt a haszonköl-
csön-szerződés aláírására.
p 22. A testület 18 igen sza-
vazattal egyetértésben döntött 
arról, hogy a Projekt 18 Kft. és 
a Szeretve Tanulni Egyesület 
között a 151126/4/A/66 hrsz-ú, 
Havanna u. 1. fszt. 6. alatti, 24 
m2 alapterületű üzlethelyiség 
bérletére vonatkozóan kötendő 
bérleti szerződésben rögzített 
bérleti díj az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján a 2016. július 
1-jétől 2021. június 14-ig tartó 
időszakban 50 százalékkal csök-
kenjen. A képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, s a haszonbérleti 
díj tekintetében gondoskodjon 
az önkormányzat és a Projekt 18 
Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződés módosításáról.
p 23. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag  
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) önkormányzati rende-
let 19. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a Magyar Vöröskereszt 
Budapest fővárosi XVIII. ke-
rületi Szervezetének biztosított 
151938 hrsz-ú, üllői út 337. fszt. 
2. alatti 52 m2 alapterületű he-
lyiség térítésmentes használata 
tárgyában az önkormányzat és 
Magyar Vöröskereszt Budapest 
fővárosi Szervezete között 2012. 
szeptember 13-án létrejött ha-
szonkölcsön-szerződést 2016. 
szeptember 1-jétől további 3,5 
év időtartamra, 2020. február 
28-ig meghosszabbítja, válto-
zatlan feltételekkel. A képviselő-
testület felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert a mellékelt ha-
szonkölcsön-szerződés módosí-
tásának aláírására és a szüksé-
ges intézkedésekre.  
p 24. A testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy közérdekű célú 
kötelezettségvállalást tesz azzal 
a céllal, hogy hozzájáruljon a 
kerületi iskolákban tanuló gyer-
mekek fejlődéséhez szükséges 

alapfeltételek biztosításához, és 
enyhítse a családok tanévkezdés-
hez kapcsolódó terheit az aláb-
biak szerint: Pestszentlőrinc-
Pestszentimre területén a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ fenntartásában lévő 
általános iskolákban, valamint 
a Szent Lőrinc Katolikus Álta-
lános Iskolában, a Szenczi Mol-
nár Albert Református Általá-
nos Iskolában, a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium általános 
iskolájában, a Wesley Kincsei 
Általános Iskola és Gimnázium 
általános iskolájában tanuló di-
ákok a tanévkezdéshez ingyenes 
füzetcsomagot kapnak.
A szolgáltatás megjelölt célra 
fordítása során fel kell tűntetni 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának a nevét.
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert a kötelezettség-
vállalással kapcsolatos megálla-
podások megkötésére, aláírásá-
ra és a beszerzéssel összefüggő 
költségek fedezésére, valamint 
felkérték, hogy gondoskodjon 
a közérdekű célú kötelezettség-
vállalásban foglalt juttatás meg-
határozott célra fordításáról.
p 25. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal jóváhagyta az Oktató-
ház Iskolacentrum Közoktatási 
nonprofit Kft. azon kérelmét, 
hogy az Oktatóház Európai 
Szakképző Iskola és Gimnázium 
székhelyeként a 1181 Kondor 
Béla sétány 10.-et jegyezzék be.
p 26. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag  úgy határo-
zott, hogy a 2016/2017. nevelési 
évtől kezdődően 2020. augusz-
tus 31-ig tartó időszakra köz-
nevelési szerződést köt a Két 
Kéz Segítő Alapítvánnyal. A 
képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében rögzített tartalmú 
köznevelési szerződés véglegesí-
tésére és aláírására, valamint a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben döntött úgy, hogy 
az önkormányzat és az alapít-
vány között létrejött közneve-
lési szerződésben foglalt feltéte-
lek biztosítására a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
útján felújítja az 1184 Bethlen 
u. 6. alatti ingatlanban működő 
Csoda-Bogár Ház Óvoda épüle-
tét, legfeljebb bruttó 2,5 millió 
forint értékben.
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
a pénzügyi fedezet biztosítása 
érdekében tegye meg a szüksé-
ges intézkedéseket.
p 27. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal, 1 tartózkodás-
sal elfogadta a 2016–2021 kö-
zötti időszakra vonatkozó helyi 
esélyegyenlőségi programot. 
A testület felkérte a feladattal 
megbízott alpolgármestert az 
intézkedések végrehajtásának 
koordinálására és ellenőrzésére. 
p 28. A testület 17 igen szava-
zattal, 1 ellenszavazattal, 1 tar-
tózkodással úgy döntött, hogy 
az önkormányzat támogatja 
a PLER Kézilabdasport Kft-t, 
egyben felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert a támogatási 
szerződés előkészítésére és alá-
írására, valamint a szükséges 
intézkedésekre az alábbi feltéte-
lekkel:   
– a kézilabdasportág támogatá-
sa, fejlesztése;
– a kapott támogatást a PLER 
Kézilabdasport Kft. kizárólag a 
szerződésben foglalt költségek 
finanszírozására fordítja;
– a támogatási szerződés hatá-
rozott időre szól, a felek 2017. 
december 31-ig terjedő hatállyal 
kötik;
– a támogatás mértéke 2016-ban 
a költségvetésben meghatáro-
zott összeg arányos része, az azt 
követő években pedig a min-
denkori éves költségvetési ren-
deletben elfogadott keretösszeg 
erejéig terjedhet.
p 29. A képviselő-testület 17 

igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal, 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat a Lőrinci Sportcsarnok 
bővítésével megnövekedett 
parkolóhelyigény kielégítésére 
haszonkölcsön-szerződést köt 
az Urban Market Projekt Ingat-
lan és Kereskedelmi Kft-vel.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre, valamint 
arra, hogy a haszonkölcsön-
szerződést aláírja az Urban 
Kft-vel, a 155447/3 hrsz-ú, 1183 
Balassa Bálint u. 2–10. alatt ta-
lálható „kivett lakóház, udvar, 
egyéb épület” megnevezésű in-
gatlanon alapított földhasználati 
jog jogosultjával. 
p 30. A testület 15 igen szava-
zattal, 1 ellenszavazattal, 3 tar-
tózkodással elfogadta az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerint és 
a vitában elhangzott kiegészíté-
sekkel a képviselő-testület 2016. 
évi II. féléves munkatervét.
p 31. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal, 1 ellenszavazat-
tal, 5 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a képviselő-testület szerve-
zeti és működési szabályzatáról 
szóló 42/2011. (XII. 20.) önkor-
mányzati rendelet 73. § (3) bekez-
dés d) pontja alapján a népjóléti 
bizottság alelnökét, Pócsi Tamást 
visszahívja, és ezzel egyidejűleg 
Stadler Györgyöt megválasztja a 
népjóléti bizottság tagjai közé, a 
bizottság alelnökeként.

A testület 13 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal, 5 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy módosítsa a képviselő-
testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII. 20.) önkormányzati rende-
let 3. függelékét a bizottsági tag 
cseréjének átvezetése céljából.
p 32. A testület 16 igen szava-
zattal, 2 tartózkodással határo-
zott arról, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék (EBI) 2016. 
július 1-jétől nem működteti to-
vább a SOfI Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény főzőkonyhá-
ját, a 1181 Kondor Béla sétány 15. 
alatti SOfI-konyha megnevezésű 
telephely kikerül az EBI telephe-
lyei közül.
A SOfI-ban nevelt gyermekek-
nek és az ott dolgozó pedagógu-
soknak az önkormányzat más 
szolgáltató bevonásával biztosítja 
a közétkeztetést. 
A testület 16 igen szavazattal, 
2 tartózkodással jóváhagyta a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Egyesített Bölcső-
dék módosító okiratát az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerint. 
A képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal, 2 tartózkodással jóvá-
hagyta az EBI egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát az elő-
terjesztés 2. sz. melléklete szerint. 
A képviselők felkérték és fel-

hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre. 
p 33. A testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Borostyán Szociális Szolgálat 
intézményvezetői álláshelyé-
re kiírt pályázatot a képvise-
lő-testület 11/2016. (II. 25.) sz. 
határozatával érvénytelennek 
nyilvánítja. A testület felkérte 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.  
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 4 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Gyöngyvirág Szociális Szolgá-
lat intézményvezetői feladatai-
nak ellátása mellett a Borostyán 
Szociális Szolgálat intézmény-
vezetői feladatainak ellátásával 
is megbízza Timárné Penczi 
Ildikót 2016. július 1-jétől de-
cember 31-ig. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
illetmény megállapítására és a 
szükséges intézkedésekre.  
p 34. A testület zárt ülésen 
döntött a XVIII. kerületi Kos-
suth téren elhelyezkedő épület-
ben kávézó üzemeltetéséről szó-
ló zártkörű pályázat kiírásáról. 
p 35. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott határozatot a Pest-
szentlőrinci Kaszinó Egyesület el-
számolási igényével kapcsolatban. 
p 36. A testület zárt ülésen 

bírálta el a XVIII. Gyömrői 
út mentén fekvő 152656/3 
hrsz-ú ingatlan bérleti díjá-
nak módosítására vonatkozó 
kérelmet. 
p 37. A képviselő-testület 
zárt ülésen döntött a Kondor 
Béla Közösségi Ház és In-
tézményei igazgatóhelyettesi 
megbízásáról. 
p 38. A testület zárt ülésen 
bírálta el a Pestszentlőrinci 
Kerekerdő Óvoda vezetésére 
kiírt pályázatot. 
p 39. A képviselő-testület 
zárt ülésen bírálta el a Pest-
szentlőrinci Szivárvány Óvo-
da vezetésére kiírt pályázatot.  
p 40. A testület zárt ülé-
sen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális 
segélyhatározatokat.
p 41. A képviselő-testület 18 
igen, 1 tartózkodással elfogad-
ta a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót.
p 42. A testület 11 igen sza-
vazattal, 2 ellenszavazattal, 
6 tartózkodással jóváhagy-
ta Csabafi Róbert képviselő, 
energetikai tanácsnok 2015. 
évre vonatkozó beszámolóját.  
A testület 11 igen szavazattal, 
2 ellenszavazattal, 6 tartózko-
dással elfogadta Csabafi Ró-
bert képviselő, energetikai ta-
nácsnok 2016. évre vonatkozó 
munkatervét.  

Folytatás a 8. oldalon

füzETCSOMAGOT KAPnAK Az ISKOLÁSOK
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�még a rendőr-
ség is kivonult 
a Bókay-kerti 

napközis táborba. no, 
nem azért, mintha 
rendészeti beavat-
kozásra lett volna 
szükség, hanem újabb 
szakrajokkal bővült a 
programkínálat.

kErékgyártó györgy  

Hogyan védhetjük meg magun-
kat? Milyen veszélyeket rejt az 
internet világa egy tizenéves fi-
atal számára? Hogyan ismerhet-
jük fel a drogokat és a terjesztő-
iket? Csak néhány kérdés azok 
közül, amelyeket egy szünidőző 
diák – és persze a szülei – fel-
tesznek a nyári vakáció idején 
maguknak. Bizony, sok veszély 
leselkedik a gyerekekre e né-
hány hét alatt, amelyekre nem 
árt felkészülni.

– Több turnusban vezetett 
nálunk ilyen kurzust a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság 
munkatársa, Keviczky Csilla 
hadnagy – mondta Kuba Gábor, 
a Bókay-kerti napközis tábor 
vezetője. – A rendkívül profin 
megszervezett minitanfolyamon 
a táborozók mindent megtud-
hattak, megtanulhattak, ami 
fontos lehet számukra ebben a 
témakörben: többek között ön-
védelmet vagy azt, hogy milyen 
káros hatásai vannak bármilyen 
befolyásoltságnak. nem csoda, 
hogy igen népszerű volt ez a 
képzés, amelyet Police szakraj 
néven hirdettünk meg, egyéb-

ként első ízben a tábor történe-
tében. 

aki először 
látta a dunát
A napközis tábor lényege az, 
hogy az alapprogramok mellett 
választási lehetőséget kínál arra, 
hogy a diákok elmélyüljenek 
egy-egy számukra érdekes té-
mában. Ezt úgynevezett szak-
rajok keretében tehetik meg, 
amelyeket a témákat jól ismerő 
szakemberek vezetnek.

– Az elmúlt évekhez hason-
lóan most is a mazsorett és a 
zumba örvendett rendkívüli 
népszerűségnek – mesélte Kuba 
Gábor. – De a gyerekek szeret-

nek minden olyan programot, 
amelyben sportolhatnak, a kre-
ativitásukat fejleszthetik. Erre is 
volt mód, és a táborozók éltek is 
a lehetőségekkel.

A tábori élet természetesen 
nem csupán a Bókay-kert te-
rületén zajlott, minden turnus 
résztvevői kimozdultak.

– Jártunk cirkuszban, és 
többször volt hajókirándulás a 
Dunán – mesélte a táborveze-
tő. – Ezek sokszor azért számí-
tanak nagy élménynek, mert 
egyik-másik gyerekünk ilyenkor 
jár először cirkuszban, ilyenkor 
lát először hajót. De remekül si-
kerültek a velencei-tavi utak is, 
jó idő volt, így kellemesen telt az 
idő a szabadstrandon. És termé-

szetesen a célpontjaink között 
volt állatkert, csúszdapark és 
nagyon sok más program is a 
táborozók örömére.

Jönnek, mert 
szeretik
A tábor sikerét bizonyítja, hogy 
évek óta nem csökken az érdek-
lődés iránta. A kerületben élő 
családok jó része továbbra is 
megfelelő megoldásnak tartja, 
ha a szünidőző diák itthon, a 
Bókay-kertben tölti a vakáció-
nak legalább egy részét. A tábor 
népszerűségét az sem csökken-
tette, hogy ebben a szezonban 
részben módosult a részvételi díj 
önkormányzati támogatása.

– Az utolsó héten 350 gyerek 
szünidőzött nálunk – tájékoz-
tatott Kuba Gábor. –Ez nagyon 
szép szám. Érdekes volt meg-
figyelni, hogy ebben a szezon-
ban a turnusok létszáma sokkal 
egyenletesebb eloszlást mutatott, 
mint korábban. Véleményem 
szerint a tábor vonzerejéhez a 
régi jó híre és a kínálata mel-
lett az is hozzátartozik, hogy az 
önkormányzat részvállalásának 
köszönhetően változatlanul ez a 

régió legolcsóbb nyári gyerektá-
bora.

„A tábor vonzere-
jéhez hozzátartozik, 
hogy változatlanul ez 
a régió legolcsóbb 
nyári gyerektábora” 
– fogalmazott Kuba 
gábor, a Bókay-kerti 
napközis tábor veze-
tője. 

RendőRök jáRtak 
a gyeRmektáboRban
Megint gazdagodott a Bókay-kerti szünidős kínálat

SüRgőSSégi
HatáRozatok 
p S1.  A „Véleménynyilvánítás, 
döntéskezdeményezés Magyar-
ország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
j) pontja alapján” című pontot a 
képviselő-testület nem vette na-
pirendre. 
p S2. A képviselő-testület a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és intézményei 
beruházási és felújítási tevé-
kenysége előkészítésének, jóvá-
hagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 8/2008 (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a ha-
táskörrel rendelkező bizottságok 
egyet nem értésére tekintettel 
fennálló döntési jogkörében 17 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal jóváhagyta a Szélmalom 
u. 33. (hrsz. 150230/12) alatti 
Bókay-kert területén megva-
lósítandó 20 x 40 négyzetmé-
teres műfüves labdarúgópálya 
építését, az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti beruházá-
si alapokmányban foglaltak-
nak megfelelően 7.681.445 fo-
rint önkormányzati önerővel, 
25.604.816 forint teljes beruhá-
zási összeggel.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert, hogy folytasson egyez-
tetéseket a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. vezető-
ségével arról, hogy a Bókay-
kertben működő és a jövőben 
megvalósuló sporteszközök, 

sportpályák – az uszoda kivéte-
lével – a kerület lakossága szá-
mára ingyenesen legyenek hoz-
záférhetők.
A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 30. 
§ (6) bekezdés c) pontja alapján 
12 igen szavazattal, 5 ellensza-
vazattal, 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy módosítja az ön-
kormányzat és a Projekt l8 Kft. 
közötti haszonbérleti szerződést 
oly módon, hogy a szerződés 1. 
sz. mellékletéből kikerülnek az 
üllői út 453. alatti ingatlanban 
levő helyiségek, az 1. em. 5. alatti 
67 m2 nagyságú helyiségcsoport 
kivételével. A haszonbérleti díj 
mértékét a helyiségek kiürítését 
követően vizsgálják felül. 
A képviselők egyúttal felkérték a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
szerződés módosításához szük-
séges intézkedéseket, és felhatal-
mazták őt annak aláírására.
A testület az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdése és 20. § (2) bekezdé-
se alapján 12 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat a Külső-pesti 
Tankerületi Központnak 2017. 
január 1-jétől határozatlan idő-
re ingyenes használatba adja 
feladatai ellátására a tulajdonát 
képező üllői út 453. alatti épület 
földszint 0, földszint 1, földszint 

2, földszint 7 és földszint 9 jelű, 
összesen 115 m2 nagyságú helyi-
ségeit. 
A testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Külső-pesti Tankerületi 
Központ 2017. január 1-jétől in-
gyenesen használja jogutódként 
az önkormányzat tulajdonát 
képező üllői út 453. alatti épü-
letnek a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Budapesti 
XVIII. Tankerülete által hasz-
nált helyiségeit. 
A képviselők felkérték a pol-
gármestert a szükséges intézke-
désekre, és felhatalmazták őt a 
szerződés aláírására. 
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal, 
1 tartózkodással felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy a köznevelési intézmény 
fenntartói jogai és kötelezett-
ségei tekintetében 2017. január 
l-jétől bekövetkező jogutódlásra 
tekintettel az önkormányzat ál-
tal megkötött és jogutódlással 
érintett szerződések vonatkozá-
sában minden szerződéses nyi-
latkozatot, valamint szükséges 
intézkedést megtegyen, különös 
figyelemmel arra, hogy az ön-
kormányzat a XVIII. kerületben 
működő iskolákra vonatkozó-
an hatályban kívánja tartani a 
megkötött szerződéseket.  
p S4. A Jövő Ifjúságáért Egye-
sület kérelme a XVIII. kerület 
151159/7/A/227 hrsz-ú, termé-
szetben a Havanna u. 50. fszt. 
227. szám alatti helyiség bérleti 
díjának csökkentésére című na-
pirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 

p S5. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött úgy, hogy nyertes pá-
lyázat esetén az önkormányzat 
a 2017–2019. évi költségvetés 
terhére biztosítja a szükséges 
68.000.000 forint önrészt „A fáy 
utca és környéke integrált szoci-
ális célú rehabilitációja” című 
projekt megvalósításához.
p S6. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy nyertes pályázat 
esetén az önkormányzat – ma-
ximum az elnyert támogatás 50 
százalékának erejéig – biztosítja 
az önrészt a megvalósítás éve-
iben hatályos költségvetés ter-
hére „ A XVIII. kerületi Bókay 
és Dohnányi iskola, valamint a 
Micimackó bölcsőde épületei-
nek energetikai felújítása” című 
projekt megvalósításához.

inteRpelláció 
Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MSzP) Mi lesz az is-
kolákkal? címmel nyújtott be 
interpellációt Ughy Attila polgár-
mesterhez. 
Az Országgyűlés által 2016. jú-
nius 13-án elfogadott törvény 
jelentősen átalakítja a közokta-
tás rendszerét. Ennek keretében 
az állam elveszi az általános és 
középiskolák működtetésének 
lehetőségét és felelősségét azoktól 
az önkormányzatoktól, amelyek 
eddig önként vállalt feladatként 
működtették azokat.
Az önkormányzati képviselő (a 
2017. január elsejét követő idő-
szakra vonatkozóan) az alábbi 

kérdéseket tette fel a polgármes-
ternek: Megkapják-e az intéz-
mények az 5000 forint/gyermek 
támogatást, amely nélkül köz-
tudottan működésképtelenné 
válnának a kerületi oktatási in-
tézmények? Biztosíthatók-e az in-
tézmények szakmai fejlesztéséhez 
szükséges pénzeszközök, különös 
tekintettel az informatikai fejlesz-
tésekre? Ki nyújt anyagi fedezetet 
a kerületi diákhét és diákolimpia 
megrendezéséhez? fennmarad-
nak-e a szociális ösztöndíjak, a 
múzeumlátogatások támogatása, 
a tábori hozzájárulások? Meg-
marad-e a zöld iskola pályázat? 
Megmarad-e a jelentős pedagó-
giai értékű kiválóságok tábora? 
Az önkormányzat vagy a KLIK 
jogutódja fenntartja-e az Iharos-
ösztöndíjat? Ki fogja támogatni a 
kerületi pedagógiai szakmai cso-
portok munkáját? Életben ma-
rad-e a kerületi önkormányzat 
épületeinek kedvezményes bérbe-
adása iskolai nagyrendezvények 
céljára? Az önkormányzat bizto-
sít-e kerületi autóbuszt a diákok-
nak és a tantestületnek? folyó-
sítja-e valaki az intézményeknek 
a pedagógiai innovációra szánt, 
jelenleg az önkormányzat költ-
ségvetésében lévő keretösszeget? 
A 2002 óta megrendezett Haza 
és Haladás Országos Történel-
mi Tanulmányi Verseny kinek a 
szervezésében és milyen forrásból 
valósul meg? Megmarad-e az im-
már 21 éves múltra visszatekintő 
Országos Amatőr Színjátszó- és 
Diákfilmfesztivál a kerületben? 
Ki finanszírozza majd a kerüle-
ti úszásoktatást? fennmarad-e 

a JAM-program támogatása? 
Lesz-e tanévkezdő füzetcsomag 
a diákoknak? Továbbra is biz-
tosítják-e a diétás étkeztetést? 
Ki fogja megszervezni és finan-
szírozni a pedagógusnapi meg-
emlékezéseket? Megrendezi-e az 
önkormányzat az Aranygálát? 
Ki fogja köszönteni a kerületi 
nyugdíjas pedagógusokat? Ki és 
milyen forrásból végzi el a kerü-
leti iskolákban a karbantartáso-
kat, felújításokat?
Mi lesz a sorsa a gyógypedagó-
giai intézményeknek? Miként 
számolják el a KLIK jogutód-
ja és a kerületi önkormányzat 
között az oktatási intézmények 
fejlesztésére 2013 óta fordított 
kerületi pályázati önrészeket, az 
ilyen beruházásokat?
Ughy Attila polgármester így vá-
laszolt: örömmel olvasta Kőrös 
Péter interpellációját, amelyben a 
teljesség igénye nélkül 22 pontban 
sorolja fel azokat a többletszol-
gáltatásokat, amelyeket az előző 
öt esztendőben Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
biztosított a kerületben élő és 
tanuló gyermekek iskoláztatási és 
nevelési körülményeinek javítása 
érdekében. Ezeket a szolgáltatá-
sokat az önkormányzat mindig 
az aktuális év költségvetési hely-
zetéhez igazítva tudta biztosítani. 
Ez teljesen független volt eddig 
is a fenntartó vagy a működtető 
jogi személyiségétől. A polgár-
mester ezért a következő választ 
adta a feltett 22 kérdésre: „Egyez-
tetés alatt, az önkormányzat költ-
ségvetési helyzetének függvé-
nyében.”

SPORTCÉLú, SzOCIÁLIS ÉS OKTATÁSI fEJLESzTÉSEK
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Virágos megmérettetés
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ebben az évben is benevezett a virágos Magyaror-
szágért környezetszépítő versenyre. A zsűri július 28-án járt a kerületünkben, és a 
rossz idő ellenére pozitívan értékelte a látottakat. Az eredményhirdetés ősszel lesz. 

Az Országos Idegenforgalmi Hivatal a turisztikai és a kertészeti szakma támogatásával 1994-ben hir-
dette meg az első Virágos Magyarországért versenyt, amely az eltelt időszakban mozgalommá nőtte ki 
magát. nincs még egy olyan megmérettetés hazánkban, amelyik évente 2 millió embert képes mozgó-
sítani a kulturált, virágokkal díszített, élhetőbb környezet megteremtéséért, a természeti és az épített 
örökség megóvásáért, az új generációk környezettudatos neveléséért. A versenyben fontos szempont, 
hogy milyenek az önkormányzat által fenntartott zöldterületek, a lakóházak előkertjei, találhatók-e 
virágok az erkélyeken, és hogy mennyire tiszta az adott település.

A kerületi szemlén a Magyar Önkormányzati főkertész Szövetség tagjai vettek részt, akiket Dömö-
tör István alpolgármester fogadott, majd röviden bemutatta a települést. A Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. vezérigazgatója, Banyár László a zöldfelület-gazdálkodásról adott tájékoztatást. 

Ezt követően Kirrné Feicht Ágnes kerületi főkertész kalauzolásával a zsűri megtekintette a helyi 
zöldterületeket. Sajnos az időjárás nem kedvezett a programnak, mert a bejárás alatt rendíthetetlenül 
esett az eső, s bár a zöldnövények, a virágok szebben mutattak volna napsütésben, a szemlézők azért 
így is pozitívan értékelték a látottakat. 

– Tizenkilenc éve rendszeresen írunk ki pályázatokat, amelyek célja a szebb környezet kialakítása 
– mondta a főkertész. 

A helyi lakosság és intézmények számára évek óta meghirdeti az önkormányzat a Szebb, virágo-
sabb kerületünkért pályázatot is. 

– Ebben az évben összesen 1300 pályázat érkezett erkély, előkert, családi ház, útszakasz, intézmény 
kategóriában. A növényosztás alkalmából 1400 láda egynyári növényt osztottunk ki. Emellett az ön-
kormányzat az idén is kiír pályázatot faültetésre, amelynek keretösszege 15 millió forint. A szemlélet-
formálás érdekében a gyerekeknek rajz- és fotópályázatot, valamint kertépítő versenyt is meghirde-
tünk – tette hozzá Kirrné feicht Ágnes. 

Ê Fülep E.

Jubilált a Dalkincs 
tíz éve alakult meg a Xviii. kerületi németszármazású Polgárok Egyesületének 
liederschatz (dalkincs) hagyományőrző kórusa.  

A kerületi németszármazású Polgárok Egyesülete (nPE) korábban is számos olyan programot szerve-
zett, amelyen szívesen énekeltek együtt a tagok, ezért elhatározták, hogy kórust alakítanak. 

A zeneszerető alapító tagok többségében az volt a közös, hogy gyermekeik a Piros iskolába (a Pest-
szentlőrinci német nemzetiségi Általános Iskolába) jártak. Akkoriban még csak tizenketten énekeltek 
együtt, de a tízéves évfordulót már huszonhatan ünnepelték. A kórus vezetője, Nagyné dr. Szabó Zsu-
zsanna és a tagok egyaránt műkedvelők, vagyis nem folytattak komolyabb zenei tanulmányokat. 

A jubileum alkalmából a nyár elején kiállítás nyílt az önkormányzat aulájában, ahol 17 tablót, szá-
mos oklevelet és emléklapot, továbbá nemzetiségi ruhákat tekinthettek meg az érdeklődők.  

A kórust hagyományőrző szándékkal alapították meg, először a Piros iskolába járó gyermekek által 
tanult magyarországi német népdalokat énekelték. Mintegy kétszáz dalból álló repertoárjuk egy része 
ma is itteni gyűjtésből származó német népdal.

– Már több mint száz fellépésünk volt, Bajorországban három alkalommal is vendégszerepeltünk. 
Bár a Liederschatz nem egyházi kórus, 2010 óta minden évben adventi koncertet tartunk a havanna-
lakótelepi Szent László-plébániatemplomban – mesélte nagyné dr. Szabó zsuzsanna.  

2013-tól rendszeresen fellépnek a Magyarországi német Egyházzene évenként megrendezett ün-
nepségén is, ahol több kórusból kialakított csoport énekeli el közösen a kiválasztott dalokat.  

A Liederschatz 2010 óta három alkalommal, két-két kategóriában vett részt a Magyarországi német 
Kórusok, zenekarok és Táncegyüttesek Országos Tanácsának kórusminősítésén. (Több mint száz né-
met nemzetiségi kórus működik hazánkban.) A Liederschatz a német szerzők többszólamú műveinek 
előadása kategóriában mindhárom alkalommal arany, a Magyarországon gyűjtött népdalok kategóri-
ában 2010-ben dicséretes arany, 2013-ban és 2016-ban pedig kitüntetéses arany minősítést szerzett. Az 
utóbbi két – aranynál is magasabb fokozatú – minősítés birtokában a Magyarországi német Kórusok 
Országos fesztiváljának résztvevői közé is bekerültek, Budapestről egyedüliként, az igazi német anya-
nyelvi környezetből származó, mintegy 25 kórus társaságában. 

Ê F. E.

minél több magyaR SöRt
Valódi családi program volt a XVIII. kerületi Retro Sörfesztivál

A színpadon a pénteki első 
estén fergeteges koncertet 
adott Szikora Róbert és az 
R-GO, a több évtizedes sláge-

reket – többek között a Sze-
retlek is, meg nem is, a Megy 
a lány, a Ballag a katona vagy 
éppen a Ciao Marina sorait – 

együtt énekelte a közönség az 
örökifjú énekes-zenésszel.  

Szombaton és vasárnap 
egymást érték a kitűnő elő-
adások. Felléptek a kerületi 
nemzetiségek hagyomány-
őrzői, a Tébláb és a Kolibri 
táncosai, klasszikusgitár-kon-
certet adott Draskóczy Zoltán 
és Fülöp Kornél. A sportot a 
Városgazda Utánpótlás Aka-
démia küzdősport- és szabad-

idősport-szakosztálya, vala-
mint a Lőrinc SE bemutatója 
képviselte. Szombaton sokan 
voltak kíváncsiak az Animal 
Cannibals, a záróestén pedig 
a Roy és Ádám Trió koncert-
jére is. A három nap folyamán 
szinte mindig keresgélni kel-
lett a szabad ülőhelyeket a sör-
padokon. Az asztaltársaságok 
jókedvűen beszélgettek egy-
egy hagyományosnak számító 

vagy különlegességként elő-
ször megkóstolt pohár, illetve 
korsó sör mellett. Nagy nép-
szerűségnek örvendett idén 
is az igazi Csíki sör, amely 6 
százalékos alkoholtartalmával 
az ütősebbek közé tartozik. 

A „Milyen a jó sör?” kér-
désre egyöntetű válaszként ezt 
kaptuk a megkérdezettektől: 
„Legyen magyar!” Egyértel-
művé vált tehát, hogy a kerüle-

tiek szívesen fogyasztanának 
minél több hazai sört, továbbá 
nem szeretik, ha túl keserű a 
nedű, és a többségnek nagyon 
bejön egyik-másik gyümölcs-
ízesítésű sör is. A hazai sörök 
szeretete igazolni látszik a 
fesztivál szándékát, azt, hogy 
évről évre minél több jó mi-
nőségű magyar kézműves sört 
ismerjenek meg a látogatók.

Ê P. A.

valódi családi program volt a Xviii. kerületi retro sör-
fesztivál. A Kossuth téren felállított sátrak, bódék íny-
csiklandozó étel- és italkínálata mellett a gyerekeket 
minividámpark fogadta. Körhintának, kisvonatnak, 
ugrálóvárnak és arcfestésnek örülhettek a kicsik, az 
ügyes nagytesók vagy a szülők pedig különféle ajándé-
kokért lőhettek a céllövöldében.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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�az eddigieknél 
is sokszínűbb 
lesz a szep-

temberi kóstoló 
kulturális program-
kínálata szeptember 
9–11-én. ráadásul 
szórakozás közben 
vadételeket kóstol-
hatunk a Bókay-
kertben.

kErékgyártó györgy  

A hajdan volt A3 televízió előtt 
eltöltött klipnézegetős délutá-
nok is felidéződhetnek azokban, 
akik rápillantanak a szeptember 
9–11-i hétvégén zajló Szeptem-
beri Kóstoló programjára: a mai 
negyvenesek ugyanis a húszas 
éveikből ismerhetnek jó néhá-
nyat a fellépők közül, akik e 
csatornán voltak láthatók rend-
szerint egymást követően. Ez 
nem véletlen, hiszen manapság 
a „retro” jegyében már a kilenc-
venes évtized iránti nosztalgia 
idejét éljük, a közönség szívesen 
hallgatja újra az akkori nagy 
slágereket. A rendezvény főnap-
ján, vagyis szombaton a nagy-
színpadon fellépő sztárok zöme 
ebben a korszakban vált ismert-
té: az azóta is töretlenül népsze-
rű Irigy Hónaljmirigy, a fekete 
Vonat után szóló előadóként és 
televíziós személyiségként is si-
keres L.L. Junior, a futball-Eb 
magyar szurkolói himnuszát 
(Az éjszaka soha nem érhet vé-
get) megalkotó Soho Partyból 
ismert Betty Love és a korszak 
talán legjobb partizenekara, a 
Kozmix. 

lágyaBB húrok
Mindemellett a Szeptembe-
ri Kóstoló természetesen nem 
nosztalgiarendezvény, hanem 
olyan kulturális és gasztronó-
miai fesztivál, amely minden 
korosztályt igyekszik meg-
szólítani. A pénteki napon a 
nagyszínpadon a szokások-
nak megfelelően a klasszikus 
rock követői játszanak, ekkor 

a programot ferenczi György 
és a Rackajam zárja, míg szom-
baton nagy feró és a Beatrice 
hangversenye koronázza meg a 
napot. 

Örvendetes az a szervezői 
szándék, hogy a fesztivál prog-
ramjában minden évben helyet 
kapjon a jazz populárisabb vo-
nala. E műfaj képviselőjeként 
igazi szupercsapat lép szín-
padra szombaton: a Hot Jazz 

Band, és ugyanezen a napon 
lép fel a fesztiválszínpadon a 
Malek Andrea–Lerch István & 
Supergroup elnevezésű formá-
ció is. Az igényes zene kedve-
lőihez szól a vendégfellépőként 
Aradszky Lászlót és Rácz Katit 
meghívó Molnár György har-
monikaművész és koncertze-
nekara is, amely számos műfaj 
között kalandozik, valamint 
a Vadászkürt Kamaraegyüt-

tes és a Pannonia Allstars Ska 
Orchestra, amely a fesztivál 
egészét záró vasárnap esti kon-
certjén jazz- és popfeldolgozá-
sokat ad elő. 

A családi programok közül 
kiemelkedik a 100 folk Celsius 
fellépése. A zenekar két éve már 
muzsikált a kóstoló zárónapján, 
s mivel nagy sikert arattak, újra 
ők szórakoztatják fiatalokat és a 
szülőket a gyerekek főzőnapján.

sPort, 
szaBadidő
Hagyomány már, hogy a kós-
toló szereplési lehetőséget nyújt 
a bemutatkozásra a kerületi 
sportkluboknak, klasszikus és 
modern tánccsoportoknak. A 
Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia szakosztályai szombaton és 
vasárnap is tartanak bemuta-
tót, ezenkívül lesz például wing 
tsun, tékvandó, break, akrobati-
kus rock and roll, ritmikus gim-
nasztika, zumba, néptánc is a 
különböző színpadokon.

vAd és Más EgyéB
A szeptemberi Kóstoló 
programjában természe-
tesen minden évben a 
gasztronómia áll, neve-
zetesen az a főzőver-
seny, amelyre ezúttal 70 
vállalkozó kedvű csapat 
jelentkezését várják a 
szervezők. három ka-
tegóriában indulhatnak, 
akik szeretnék magukat 
megmérettetni: a kez-
dettől népszerű bogrács-
kategóriában, grillétellel, 
valamint idén vadhúsból 
készült étellel is. A ne-
vezés részletei a www.
szeptemberikostolo.hu 
oldalon olvashatók, és 
vadételekkel a fesztivá-
lon felsorakozó étter-
mek, standok kínálatá-
ban is találkozhatunk. A 
felnőtt csapatok főzőver-
senyét és eredményhir-
detését hagyományosan 
szombaton, a gyerek-
csapatokét vasárnap 
rendezik.

ViSSzaköSzönnek a 90-eS éVek
Nagy sztárok érkeznek a vadételek mellé a Szeptemberi Kóstolón

 

A szeptemberi kóstolóra minden évben sok ezren látogatnak ki a bókay-kertbe

2016.09.10. Szombat
N a g y s z í n p a d
10.00  E.E.W.T.O. Wing Tsun bemutató
10.30  Akrobatikus Rock and Roll
11.00  Mazsorett bemutató
11.30  PL. Team Dance Stúdió
12.30  Gitárosokkk… Mohabával
13.30  Irigy Hónaljmirigy műsora
14.30  L.L. Junior
15.10  Veres Mónika-Nika
15.50  Rácz Gergő
16.20  Abebe Dániel-Bebe
17.00  Városgazda Utánpótlás Akadémia
17.30  Betty Love (a SOHO Party énekesnője)
18.30  KOZMIX
20.30  Nagy Feró és a BEATRICE

F e s z t i v á l  S z í n p a d
10.30  Pom Pom együttes
11.30  Városgazda Utánpótlás Akadémia
12.30  Molnár György és koncertzenekara,  

sztárvendég: Aradszky László és Rácz Kati
14.00  Eredményhirdetés Kovács Lázár séffel
15.30  Malek Andrea - Lerch István & Supergroup
17.30  Elsa Valle és a Rumba Caliente
19.30  HOT JAZZ BAND

S z a b a d t é r i  S z í n p a d
10.00  Négy Muskétás Sportegyesület  

akrobatikus rock and roll bemutató
10.20  Show Tánccsoport 
10.50  Ritmikus Gimnasztika
11.10  Budapesti Tigrisek Taekwondo bemutató
11.30  Hustle & Flow Break Csoport
11.50  Kolibri Táncegyesület
12.10  Spicc & Flex Táncegyüttes
12.30  Hip-Hop táncbemutató
13.00  A XVIII. kerületi Román Nemzetiségi  

Önkormányzat hagyományőrző műsora
13.30  Zumba Trval Nikivel
14.00  Aikido
14.30  Tébláb Művészeti Iskola néptánc műsora
15.00  PL. Team Dance Stúdió
15.30  Figurák–Art’z-Más Társulat műsora
16.00  Botafogo Táncegyüttes
16.30  Otthon Theatrum műsora
17.00  Tumbao Akusztik Band
18.00  Mr. Szobi koncert

2016.09.09. Péntek
Nagys z í n pad
15.30  Jansi&Távoli Rockonok
17.00  Gesarol
18.30  Nyughatatlan 
20.40  Ferenczi György és a Rackajam

A  P R O G R A M O K  I N G Y E N E S E N 
L Á T O G A T H A T Ó A K !

2016.09.11. Vasárnap
F e s z t i v á l  S z í n p a d
10.00  Városgazda Utánpótlás Akadémia
11.00  100 Folk Celsius
12.30  Komár László emlékzenekar
14.00  Gyermek főzőverseny eredményhirdetés
15.00  Vadászsólyom bemutató és röptetés
16.00  PASO Plays Covers

PROGRAMOK

KOZMIX
ELSA VALLE

HOT JAZZ BAND
100 FOLK CELSIUS

IRIGY HÓNALJMIRIGY
PASO PLAYS COVERS

 nagy feró  
és a beatrice

aradszky lászló  
és rácz kati

MALEK ANDREA  
& LERCH ISTVÁN

FERENCZI GYÖRGY  
ÉS A RACKAJAM

KOZMIX
ELSA VALLE

HOT JAZZ BAND
100 FOLK CELSIUS

IRIGY HÓNALJMIRIGY
PASO PLAYS COVERS

 nagy feró  
és a beatrice

aradszky lászló  
és rácz kati

MALEK ANDREA  
& LERCH ISTVÁN

FERENCZI GYÖRGY  
ÉS A RACKAJAM
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figyelünk 
a környezetre
Egy bő hatéves program fejeződött be 
június közepén, amelynek köszönhető-
en a kerületiek – elsősorban a diákok 
– sokkal többet tudhattak meg saját 
környezetükről. 

– Egyértelműen a környezeti demokrácia meg-
teremtése volt a cél, vagyis az, hogy a kerületben 
élők teljes tudatossággal saját maguk vegyenek 
részt az élhető lakókörnyezet kialakításában. 
Egy kertvárosias zöld kerületben ez nagyon 
fontos – magyarázta Pintér Ferenc, az ICI Inte-
raktív zrt. vezérigazgatója.

A történet még 2009-ben kezdődött, 
amikor az önkormányzat helyi környezeti 
monitoringrendszer kialakítása végett részt 
vett egy KEOP-pályázaton. A szakmai partneri 
feladatkört a programban a kerületi illetőségű 
ICI zrt. nyerte el, amely már akkor komoly ta-
pasztalatokkal rendelkezett ezen a területen. A 
programon belül egyfelől a tapasztalatokat és 
az ismereteket összegyűjtő és továbbadó humán 
hálózat jött létre, másfelől egy műszeres megfi-
gyelő rendszer.

– A kerület 19 iskolájában épültek ki kis 
meteorológiai állomások, amelyek alkalmasak 
voltak a légköri paraméterek, a légszennye-
zettség, továbbá esetenként például a por- és a 
zajszennyezettség mérésére. Ezeket a méréseket 
a gyerekek tanítási órákon vagy szakköri tevé-
kenységként végezték el, az adatokat pedig meg 
is osztották a nyilvánossággal, így a kerületiek 
naprakészen ismerhették saját környezetük vál-
tozásait – mesélte Pintér ferenc.

A diákok e tapasztalatokkal országos, majd 
nemzetközi programokba is be tudtak kap-
csolódni. A fiatalok ismereteit bővítették azok 
a kurzusok is, amelyeket a meteorológiai cég 
munkatársai a nyári táborokban tartottak, nem 
beszélve az ökoaktivista hálózat kiépítéséről, 
amely a felnőttek számára is lehetőséget terem-
tett arra, hogy többet tudjanak meg a környe-
zetről, a környezetvédelemről.

– Egy szép, tartalmas időszak zárult le júni-
us közepén a program végével – mondta a szak-
ember. – Megtisztelő, hogy részt vehettünk egy 
környezettudatos zöld kerület kialakításában.

Ê k. gy.

Tisztelt 
Lakosok!
Pestszentlőrinc-Pestszentimre város-
rendezési és építési szabályzatának 
jogszabályi harmonizáció miatti felül-
vizsgálatára hívjuk fel a figyelmet.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az álla-
mi főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 
kormányhivatal kérése alapján szükséges a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezé-
si és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12.) önkormányzati rendelet (PPVSz) felülvizs-
gálata a jogszabályi harmonizáció érdekében, 
különösen a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
vel (fSzKT) és a Budapesti Városrendezési és 
Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlé-
si rendelettel (BVKSz) való összhang fenntar-
tása végett. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes tele-
pülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§-ában 
foglaltaknak megfelelően a módosítással össze-
függésben partnerségi egyeztetést folytatunk le. 

A módosítással kapcsolatos lakossági vé-
leménynyilvánításra is lehetőség van. A vé-
leményezési dokumentum a www.bp18.hu 
oldal Hirdetményei között, valamint a főépí-
tészi csoport oldaláról, a http://www.bp18.hu/
foepiteszi_munkacsoport címen érhető el. Kér-
jük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 
3. §-a alapján fogalmazzák meg a módosítással 
kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket. 
Ezeket elektronikus formában a partnersegi@
bp18.hu e-mail címre juttathatják el. 

A vélemények és észrevételek megküldésének 
határideje 2016. augusztus 30.

2016. augusztus
Ê Jankovits vera

főépítész

Születésnapi 
köszöntő 
A Krúdy-kör kiállításmegnyitóval egy-
bekötött zenés délutánt tartott jú-
lius 21-én a Zila Kávéházban, ahol 
tálas Ernőt, a svéd Királyi opera te-
norját köszöntötték 90. születésnapja 
alaklmából. 

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör az irodalmon kí-
vül művészeti ágakat is patronál, az írók-költők 
mellett állandó vendégei a rendezvényeinek szí-
nészek, zenészek, képzőművészek is. Havonta 
egy alkalommal megtelik a zila Kávéház galé-
riája a művészetkedvelő közönséggel. A rendez-
vény általában kiállításmegnyitóval kezdődik, 
és zenés irodalmi programmal folytatódik. A 
forgatókönyv ezúttal eltért kicsit a megszokot-
tól, ugyanis Tálas Ernőt (képünkön), a Svéd 
Királyi Opera tenorját, az Egyetemes Kultúra 
Lovagját köszöntötték 90. születésnapja alkal-
mából. Király Lajos, az irodalmi kör elnöke 
Krúdy-emlékérmet nyújtott át az ünnepeltnek, 
majd – szintén a Krúdy-kör nevében – Pál Dávid 
festőművész egy Tálas Ernő-portrét, Szabados 
István festőművész pedig a Halászat a Tiszán 
című rézkarcát ajándékozta az énekművésznek.  
Ezt követően Kanizsa József, a Krúdy-kör tit-
kára beszélgetett Tálas Ernővel, aki hatvan éve 
szerzett a Liszt ferenc zeneművészeti főiskolán 
énekművész-operaénekesi diplomát. Az 1956-os 
események Svédországba sodorták a fiatal mű-
vészt, ahol sikeres próbaéneklést követően ösz-
töndíjas szerződést kapott a királyi operaháztól.  
Lírai tenorként évtizedeken keresztül fellépett 
több német és svájci operaházban, elsősorban 
Mozart-operákban. Koncertműsoraival beutaz-
ta Európát, és több ízben énekelt a tengerentúli 
magyarság körében is. Az énekes nyugdíjasként 
tért vissza a szülőhazába. Tíz éve járja a Krúdy-
körrel az országot és a határon túli magyarlakta 
településeket. 

Tálas Ernő a születésnapi ünnepségen is meg-
csillogtatta az énekhangját, és CD-ről is felcsen-
dültek ismert operadallamok az előadásában.  
A Krúdy-kör júliusi rendezvényének másik 
programja Frida Lucia festőművész kiállítá-
sának megnyitója volt. Lucia a Kistextben és 
a zsolnay Porcelángyárban dolgozott terve-
zőként. Számos alkalommal járt külföldön, 
új, egzotikus kultúrákat ismert meg, ame-
lyek nagy hatással voltak későbbi pályájára. 
A vendégeket ifj. Zila László köszöntötte – az 
ünnepeltet stílusosan tortával is. 

Ê Fülep E. 

Lakossági 
tájékoztató
A Polgármesteri Hivatal Pestszentimrére 
kihelyezett, Ady Endre u. 100. alatti ügy-
félszolgálati csoportja ELKÖLTÖzÖTT! 
A Tisztelt ügyfeleket a nemes u. 14. alatt találha-
tó Imre-házban (a gyógyszertár fölött) fogadjuk. 

Elsősegély a játszótéren 
A Magyar vöröskereszt és a fővárosi önkormányzatok tavaly indították útjára a Ját-
szótéri hősök című programot. Ennek keretében július 18-án és 20-án a kerüle-
tünkben tartottak újraélesztési bemutatót és „tanfolyamot”.

Ahogy a rendezvény címe is sugallja, a játszó-
téri hősök valójában a gyerekek, akik játékosan 
sajátíthatják el az alapvető elsősegélynyújtási 
ismereteket. A szervezők tisztában vannak az-
zal, hogy a kisgyerekek újraélesztésre még nem 
képesek, de úgy vélik, hogy a foglalkozást köve-
tően meg tudják állapítani, hogy a bajba jutott 
ember lélegzik-e vagy sem, és tudják azt is, hogy 
melyek azok a legfontosabb információk, ame-
lyeket el kell mondani, ha mentőt hívnak.

– Sokan nem ismerik fel az életmentő ismere-
tek hiányából fakadó veszélyt, ezért a szervezet 
alapvető feladata, hogy az emberek balesetek, 
sérülések és rosszullétek esetén bár laikusként, 
ám szakszerűen tudjanak segítséget nyújtani a 
szaksegítség megérkezéséig – mondta Nagy Ti-
bor.

A Magyar Vöröskereszt budai régiójának ve-
zetője egy megdöbbentő számadatot is említett: 

míg nyugat-Európában a lakosság 60–80 szá-
zaléka lenne képes elsősegélynyújtásra, addig a 
magyaroknak csupán 3 százaléka.

Mivel a gyerekek a legfogékonyabbak az új 
ismeretekre, a Vöröskereszt felvilágosító prog-
ramjának keretében a nyár folyamán 12 alka-
lommal 12 fővárosi játszótéren a hely függ-
vényében 40–80 gyermeket tanítanak meg az 
újraélesztés folyamatára, és minden résztvevő 
kap egy veszélyhelyzetekre felkészítő füzetet is. 

A gyerekek július 18-án a Lakatos-lakóte-
lepen, az Építő úti játszótéren, július 20-án a 
Krepuska Géza-telepen, a fenyőfa utcai játszó-
téren ismerkedhettek a programmal. 

– A rendezvényeken a gyermekek révén a 
szülőket is elérjük, így a gyakorlatban családok 
számára adunk lehetőséget az elsősegélynyújtás 
elsajátítására – tette hozzá nagy Tibor. 

Ê F. E.

Párizsban jártak a csontvárysok 

hatalmas élményekkel érkeztek haza a franciaországi nyári táborozásról a 
Csontváry iskola diákjai. 

A Csontváry általános iskola tanulóinak 
egy csoportja kísérő tanáraival egy hétre 
Párizsba utazott, ahol TÁMOP-pályázati 
támogatással nyelvi táborban vettek részt.  
A kis csapat bejárta a Szajna-partot, meg-
csodálta a notre-Dame vízköpő szörnyeit és 
a panorámát. Megnézték napóleon sírem-
lékét, és nem maradt ki a Diadalív, a Louvre 
a Mona Lisával, a séta a híres sugárúton, a 
Champs-Élysées-n és egy kis kirakatnézés 
sem.  A gyerekek láthatták a francia és a vi-
lágtörténelem nagy színtereit: a versailles-i 
kastélyt, a Trianon-palotát, megmászták Pá-
rizs jelképét, az Eiffel-tornyot, majd hajóztak 

a Szajnán, onnan is megcsodálva a látványos-
ságokat. És persze nem hiányzott a táborokra 
jellemző vidámság sem, a közös szurkolás a 
focimeccsek alatt…  

Az utolsó napon bejárták Disneylandet, 
amivel több diák legnagyobb vágya vált va-
lóra.  ülhettek Indiana Jones kalandos hul-
lámvasútján, csónakázhattak egy vizes túrán 
a Karib-tenger kalózaival, ki-ki megtalálta 
kedvenc rajzfilmjének jeleneteit, hőseit. 

fájó szívvel, de élményekkel telve indultak 
haza, azt mondva maguknak és egymásnak, 
hogy ezt meg kell ismételniük.   

Ê F. E.  
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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

teniszpályák bérbead céljából

1
Budapest XVIII. kerület, Thököly út 5. szám alatti, 155447/21 helyrajzi számú ingatlanon található (Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcentrum) 7 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló faház helyiségek
(
zuhanyzó; a helyiségek összes területe 165 m2 + 34 m2 fedett terasz).

2.) A Pályázat célja, a pályázattal kapcsolatos elvárások:
Az ingatlan meghatározott területének - 5 (öt) - bérbeadás útján való 
hasznosítása, a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.

3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

4.) A választott eljárás: egyfordulós, nyilvános pályázat.

5.) A pályázaton tö
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 5.000,- Ft, mely összeget átutalással, a
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 
10918001-00000005-38410009 sz. számlaszámára (kérjük az átutalás közlemény rovatába beírni: „Pályázati 
dokumentáció ára”), az átutalási bizonylat bemutatásával, vagy készpénzben a Társaság 1181 Budapest, Baross 
u. 7. szám alatti pénztárában a befizetési bizonylat bemutatásával, titoktartási 
nyilatkozat aláírása ellenében, a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton 

Pályázati Felhívás megjelenése napjától a 
pályázat benyújtásának határidejéig :00-tól 18:00- :00-tól 16:00-ig, pénteken 
8:00-tól 13:00-ig).

jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a dokumentáció ára 
átutalásának , illetve a befizetési bizonylat
dokumentáció tartalmát egyetlen jelentk
kívülállók számára. A dokumentáció másra át nem ruházható.

6.) Az ingatlan megtekintése:

A megtekintés 

7.) A pályázatok benyújtásának határideje : 2016. augusztus 29. ( ) 12:00 óra.
„Deák Ferenc 

„Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell személyesen benyújtani az alábbi címre: 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 Budapest, Baross u. 7.

8.) Egyéb:
A Társaság az A (tizenöt) nappal 
meghosszabbíthatja.

hirdetményt tesz közzé.
pályázati ajánlatát. A

negyvenöt) naptári nap. 
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit és a
formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 

Budapest, 2016. június 23.

Családi házak energia-megtakarítást 
sítésének,

felújításának támogatása

Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot, hogy megjelent az Otthon Melege Program
"Családi házak energia- á-
sának támogatása" c. pályázata.

Feltételek:
Támogatást kizárólag hagyományos technológiával (vályog, illetve falazott szer-

ly-
2

pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását 

venni.
A támogatható tevékenységek:
(a) Homlokzati nyílászárók energia-megtaka

-

(d) A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

- b és (a és/vagy c) és d típusú beruházás esetén 55%, de max. 2.500.000 Ft
- b és d típusú beruházás esetén 50%, de max. 2.000.000 Ft
- (a vagy b vagy c) és d típusú beruházás esetén 45%, de max. 1.500.000 Ft
- a vagy b vagy c vagy d típusú beruházás esetén 40%, de max. 1.250.000 Ft
A pályázat benyújtásához energetikai számítások szükségesek.

nettó 
27.500 Ft + ÁFA díjért vállalja.

tehát a helyszínen kell felméréseket végezni, úgy a vállalási ár növekedhet.)
Az elkészült anyagok alapján a pályázat összeállítását további nettó 35.000 Ft 
+ ÁFA díjért vállaljuk, de ezt az összeget csakis a támogatás elnyerése esetén 
kell kifizetni (sikerdíj).
A szolgáltatásunkkal kapcsolatban hívja 

-6922; + 36 (1) 297-0799 d-
jön személyes ügyfélszolgálatunkon (1181 Budapest, Baross u. 7.)!
A pályázattal kapcsolatos tanácsadás ingyenes.

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
feladatainak 

megvalósításához

BEtANÍtott 
MUNKásoKAt

KErEs
változAtos

gépkezelői munka
•

tiszta, kulturált 
környezet
2 műszak

•

Érdeklődni lehet:
1181. Budapest,

Reviczky Gyula út 9-11.
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 sZolgáltAtás

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 ingatlan felújítás! ingatlanok, társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, 
festés, burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, 
injektálás, egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, 
díjtalan árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés 
– javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika. 
T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

n 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, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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 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 vArrógéP JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

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

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. szilágyi Erzsébet fasor 3.

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

 ingAtlAn
n Pestszentlőrincen, lónyay telep gépkocsival és tömegközlekedéssel is jól 

megközelíthető részén, családi házzal közös kertben, önálló bejárattal, 25m2-es helyiség WC-
vel és kézmosóval iroda céljából kiadó. Tel.: +36203641339

Hirdetésfelvétel telefonon: 
+36 30/954 2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 0141

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon 
Hallásközpontokban XVIII. kerületi lakosok számára 
2016. augusztus 24-től szeptember 16-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Nemzetközi kutatási adatok sze ‐
rint napjainkban minden tizedik
ember szenved kisebb‐nagyobb
fokú hallás károsodásban. Meg ‐
döbben tő, de az is kiderült, hogy
sokkal keve sebben fordulnak szak     ‐
emberhez a hallásuk romlá sa
miatt, mint ahányan például
sze  mészt keresnek fel a látás ‐
problémáikra. 

Miért olyan nehézelfogadni, 
ha gondvan a hallásunkkal?

Vajon miért van ez? Többen attól
tar ta nak, hogy a hallás  vizs   gálat
után vég  ér  vé  nyesen be bizo  nyo ‐

so dik, hogy való ban baj van a hallá‐
sukkal. Pedig a panaszok nem szűnnek
meg maguktól, sőt rosszab bodhat is ez
az álla pot, ráadásul a hallás  csökkenés
rányom hatja a bé lyegét az érintett
családi – és társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni
jó hallás nélkül. Gondoljunk csak bele,
hogy ez az érzék szervünk mennyi
hasz nos információval lát el bennün‐
ket a minket kö rül vevő világról. A hal‐
lás na gyon összetett folyamat, és a fül
az egyik legbonyo lul tabb szer vünk,
amely a leve gőben terjedő rezgés ‐
hullá mo kat fogja föl, majd azokat az
agy felé továbbít ja, ahol a hangjelek
dekódolása zajlik.  
A HALLÁSCSÖKKENÉS JELEI
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a
belső fülben található szőr  sejtek ká ro ‐
sodása, illetve azok elhalása idézi elő.

A szőr sej tek köz  ve tí té sé vel jut el az in‐
formáció az agyhoz, így azok sérülése
ese tén a fül nem képes a hangokat
megfelelően ér zékelni. Ez leggyak ‐
rabban az idősödés fo lya  matának ter ‐
mé  sze tes részeként tör té nik meg. 

Ha Ön társaságban nehezen érti a
be szédet, és gyak ran visszakérdez a
beszélgetés közben, illet ve nem a fel‐
tett kér  désre vá laszol, már gya   na  kod ‐
hat, hogy a hát térben hallás romlás
állhat.

Amennyiben a kör nye zete is jelzi,
hogy a televíziót és a rá diót átlagon
felüli hangerővel hallgatja, illetve a szín‐
házban – bár    milyen kö zel is ül a szí né ‐
 szekhez – gon  dot okoz meg halla ni a
párbeszédet, itt az ideje, hogy tegyen lé ‐
pé seket az egész sége ér de kében.
A hallás vizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Ampli fonnál. Érde mes tehát most be ‐
je lent  kezni a 06 1 332 0141‐es tele‐
fonszámon.
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 állás / MUnKA
n Xviii. kerületben működő konyhánkra keresünk szakácsot, konyhai 

kisegítő és büfés munkatársakat hétfőtől péntekig tartó munkarendbe, 
teljes- és részmunkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon: +36 1 
294 2462. Megváltozott munkaképességű jelöltek jelentkezését is várjuk.

 ÜdÜlés/KirándUlás
n Xviii. ker. szentlőrinci ltp. nyugdíjas Klub 2016 szeptember 10-én kirándulást 

szervez. Kőszeg – Léka - Velem területére. Minden nyugdíjas társunk jelentkezését várjuk. 
Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon. 
Jelentkezni és befizetni lehet: Kondor Béla Művelődési Házban augusztus 31-én 15 órától – 18 
óráig.

n értesítjük a tájak Korok Múzeumok tagságát, hogy a 25 éves jubileumi 
ünnepségünket a Kondor Béla Közösségi Házban tartjuk 09.10-én délután 14.00 órakor. 
Szeretettel várjuk a kedves tagokat. Horváth Lászlóné a tagcsoport vezetője.

 .

 oKtAtás

n MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, PótviZsgárA, 
PótérEttségirE FElkésZÍtést vállAlok. áltAláNos– és 
köZéPiskolás tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN 
is! érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: a 
medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása. 
Az úszómedence és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői 
sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem feltétel 
(betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hatályos 
uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

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

n ÚtEllEnŐr: Társaságunk útellenőr pozícióba keres új munkatársat. Feladatok: - az éves ellenőrzési 
ütemterv szerint a kerület bejárása, - a közúti jelzések láthatóságának ellenőrzése, - hibák dokumentálása, 
- üzemzavar elhárítással kapcsolatos, illetve a munkakezdési hozzájárulások alapján végzett burkolatbontási 
munkák ellenőrzése, nyilvántartása, - a megadott határidőre felmérések készítése a kivitelező osztályok 
részére. Elvárások: mélyépítési technikus végzettség, közútkezelői tapasztalat, szakmai tapasztalat, B 
kategóriás jogosítvány, önállóság, kiváló tárgyalási, kommunikációs és jó problémamegoldó képesség, 
határozott fellépés és szabálykövető magatartás, precizitás.

n KŐMŰvEs / KŐMŰvEs sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás munkatársakat 
keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható 
munkavégzés, kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett 
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, szőnyegpadló, 
műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre 
vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség 
szerinti felületkezelése (csiszolás, bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, 
elbontása, cseréje, anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B kategóriás vezetői engedély.

n víZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték szerelő munkatársat 
keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható munkavégzés. B kategóriás 
vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n hidEgBUrKolÓ: Hidegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: - épületek aljzatára, külső 
homlokzatára, belső falfelületeire, medencék belső falára, stb. különböző, hideg tapintású burkoló lapok 
felhelyezése, - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, 
- a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének megvalósítása, - napi hibaelhárítások 
végzése, felújítási, illetve csereigények jelzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés.

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Több éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B kategóriás vezetői engedély előnyt 
jelent.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában anyagmozgatás, 
rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, jó fizikai erőnlét.

n Jogi AssZisZtEns: Társaságunk jogi asszisztenst keres lakás és helyiséggazdálkodási területre. 
Feladatok: - az elektronikus szerződés-nyilvántartó program feltöltéséhez, naprakész vezetéséhez 
szükséges adminisztratív feladatok elvégzése; - a szerződések iktatásának koordinálása, továbbítása az 
érintettek felé; - a szerződések postázása, és státuszuk nyomon követése; - szerződésminták adatokkal 
történő feltöltése; - scannelési, nyomtatási feladatok. Elvárások: jogi asszisztens OKJ végzettség, hasonló 
területen szerzett tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek. Előny: folyamatban lévő 
felsőfokú jogi tanulmányok.

n KErtésZEti MŰvEZEtŐ: Társaságunk művezetőt keres kertészeti területre. Feladatok: - a 
Társaság által kezelt közterületeken fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérése, azok telepítéséhez, 
pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégeztetése, a telepítések megvalósításának 
irányítása, - a meglévő növényállomány gondozásának, szükség szerinti locsolásának, kártevők elleni 
védelmének, tápanyag utánpótlásának, gyomirtásának, fűnyírás és pázsitpótlás elvégzésének biztosítása, 
- a faállomány állapotának folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges balesetmentesítésre javaslattétel, 
gallyazások elvégeztetése, - az ügyfélszolgálathoz beérkező bejelentések kivizsgálása, helyszíni 
megtekintése, megalapozottság megállapítása, megoldási javaslat készítése, kivitelezés megrendelése a 
kivitelező osztályoktól, - a beosztott munkavállalók számára a heti/havi munkaidő beosztás elkészítése, 
munkájuk irányítása - aktuális jogi háttér ismerete; - jelentések, statisztikák készítése és összeállítása. 
Elvárások: felsőfokú végzettség (Kertészeti Főiskola), precizitás és megbízhatóság, ügyfélközpontúság, 
kimagasló kommunikációs képesség, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, 
Outlook).

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

n lAKott-tErÜlEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban 
(tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való 
elválasztása, döntése, - a kidöntött fák gallyazása, - a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - gépek, berendezések 
üzemeltetése, karbantartása, - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai 
tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés. megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség 
előnyt jelent.

 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.

Telefonszám: +36 20/3882-083

Hagyományos, közcélú, kerületi rendezvényünket a

14. lakatoS nap – 
lecSóFőző FeSztiVál

2016. szeptember 4-én ( vasárnap ) 10:00 órai kezdettel 
tartjuk a  görög  dombon. 

(1184 Bp. nefelejcs u – Lakatos u.)
Védnökök: Kucsák László országgyűlési képviselő

Ughy Attila polgármester
Programajánló:  Lecsó főzőverseny, különböző vetélkedők 

értékes díjakkal. 
Gyermekjátékok kicsiknek – nagyoknak.

„ Baba-Mama  „ csere-bere. 
Megkímélt állapotú könyveket ingyen átveszünk.
InGyEnES vérnyomás-koleszterinszint mérés, 

InGyEnES lecsó-borkóstolás!  
Ének,zene, tánccsoportok, vidámság  uralják majd a görög 

dombot.
fellép:   Peter Srámek -, Pedrofon együttes retro dalaival

Műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Szeretettel várunk és kellemes szórakozást kíván :

a Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület .
Információ:  Csörnyei 06/30/459-5049.
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14 Ősszel folytatódik a népszerű ismeretterjesztő programsorozatProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves 
gyermekeknek (szerdán-
ként 9.30-tól, a részvételi 
díj 1000 Ft/alkalom) és a 
Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felsza-
badító klub hölgyeknek 
(szerdánként 17 órától, a 
részvételi díj 6000 Ft/4 
alkalom).
Közkedvelt tanfolya-
mainkra, foglalkozása-
inkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama 
jóga, keddenként és csü-
törtökönként Etka-jóga. 
A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Szeptembertől ismét 
elindulnak közkedvelt fog-
lalkozásaink, amelyekre 
jelentkezni, illetve további 
információkat kapni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A nyitvatartási időben 
az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-
3262
Síiskolánkban a mes-
terséges pályán folya-
matosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos okta-
tás 3 éves kortól kezdve 
az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. 
A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állít-
juk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó 
és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Augusztus 28. 11.30 
és 16 óra: Kispesti 
NKK–Hypo Österreich 
női kézilabda felkészülési 
mérkőzések
Szeptember 2. 19 
óra: PLER-Budapest–
Kecskemét férfi NB I/B-s 
kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Augusztus 27–28-án: 
Egész napos ritmikus 
gimnasztika verseny a 
Grácia Fair SE szervezé-
sében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 5. 14 óra: A 
Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület irodalmi klubja
Szeptember 7. 16.30: 
Társasjátékklub

A Galéria 18 
kiállítóteremben Gyökere-
im címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta kiállítá-
sa látható szeptember 
közepéig.
Internethasználói foglal-
kozás indul 16 órában, 
délelőttönként 9–13 óra 
között. Időpontok: (kezdő) 
október 1., 19., 26., 
november 2. Jelentkezni 
szeptember 6-tól lehet, 
személyesen, a részvételi 
díj egyidejű befizetésével. 
A részvétel díja beiratko-
zott olvasóknak 120 Ft/
óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
A könyvtár nyitvatartása 
augusztus 29-től visszaáll 
a megszokott rendre. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
A könyvtár szeptember 
4-ig zárva tart. Nyitás 
szeptember 5-én, hétfőn.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@
fszek.hu
Augusztus 26. 17 óra: 
Könyvajánlók klubja. 
Téma: Mit olvastál a 
nyáron? Mit ajánlanál 
ismerőseidnek?
Szeptember 1. 10 óra: 
Csevegő csütörtök. A 
téma a tanévkezdés.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 25. 14 óra: 
Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Augusztus 27. 15 óra: 
Drága szülőföldem – Fé-
nyes György magyarnóta-
műsora
Augusztus 28. 10 óra: 
Gigosz – mesejáték az 
Artashat Örmény Nem-
zetiségi Színház előadá-
sában. Belépőjegy: 800 
Ft/fő, családi jegy: 2400 
Ft/4 fő.
Augusztus 28. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 3. 15 óra: 
Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejö-
vetele
Szeptember 4. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 7. 18.45: 
Ladie’s Dance Mix
Szeptember 8. 18 óra: 
Visszapillantás – Buczkó 
Imre retrospektív kiállítá-
sának megnyitója
Szeptember 10. 13 óra: 
A Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület Budapest XVIII. 
Kerületi Nyugdíjas Klubjá-
nak jubileumi ünnepsége
Szeptember 11. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub – 
Mária-bál
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely. Vasár-
naponként 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi ok-
tatás. 

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-
20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
A Városháza Galériában 

(Üllői út 400.) a Nemzeti 
örökségünk és kultú-
ránk címmel Jobbágyi-
Homolya Jenő hagyaté-
kából nyílt kiállítás látható 
szeptember 2-ig. 
A Kossuth téri Pavilonga-
lériában a repülőtér ter-
vezőjét, ifj. Dávid Károlyt 
bemutató kiállítás tekint-
hető meg. Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 10 és 
17 óra között. A Pavilon-
galéria szeptember 10-én 
zárva tart.
Felhők felett címmel új 
repüléstörténeti időszaki 
kiállítás a KÖKI Termi-
nálban (II. emelet, az 
éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől 
vasárnapig 10–18 óra 
között tekinthető meg. A 
kiállítás szeptember 10-
én zárva tart.
Repüléstörténeti kiállítás 
nyílt az Aeropark repülő-
múzeum (a Ferihegy 2B 
terminál mellett) IL–18-as 
repülőgépén is.
A kerületet bemutató is-
meretterjesztő tablósoro-
zat és a hozzá kapcsoló-
dó online térképes felület 
révén a kerület története 
mellett megismerhető 
annak 22 részegysé-
ge, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, 
emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elneve-
zéseket is tartalmazó – 
utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeum-
pedagógiai programok 
minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapun-
kon lehet tájékozódni), 
vándorkiállítások kölcsön-
zése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok 
árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-
0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekes-
ségek a kerületi oktatás-
történet múltjából
A kiállítóterem augusztus 
30-ig zárva tart, utána 
keddtől szombatig 14 és 
18 óra között lesz nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-
9885
Állandó kiállítás: Élet a 
régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202,
294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 27. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Ze-
nél a Magic Duó, belépő-
jegy: 600 Ft.
Szeptember 7. 17 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyagok ára.
Szeptember 9. 

Barangolóklub – ki-
rándulás, önköltséges 
részvétellel. Részletek a 
honlapunkon.
Szeptember 9. 15 óra: 
Operettdélután nyug-
díjasoknak. A részvétel 
ingyenes, a programot a 
Városinfó 18 támogatja.
Szeptember 10. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Ze-
nél a Magic Duó, belépő-
jegy: 600 Ft.
Foglalkozásaink, klubjaink 
szeptember 5-től újra in-
dulnak. Jelentkezni és az 
időpontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken 
lehet. 

Helytörténeti 
séta
Szeptember 17-én (szom-
baton) délután 3 órától 
ismét helytörténeti sétát 
szervez Kardos Gábor 
és Heilauf Zsuzsanna. 
A séta Pestszentlőrinc-
Pestszentimre hely-
történeti jelentőségű, 
emblematikus helyszí-
nétől, a Bókay-kerti 
Herrich–Kiss-villától 
indul, amely felújítási és 
rekonstrukciós munkák 
után a Tomory Lajos 
Múzeum központjaként 
nyílik majd meg. A séta 
résztvevői megtekinthetik 
a Bókay család történetét 
bemutató kiállítást, és 
bejárhatják az épületet is.
Útvonal:  Herrich–Kiss-
villa – Bókay-kert,  a 
Herrich–Bókay család 
régi borospincéje – Szent 
Lőrinc  (egykori KISZ)-
lakótelep – Szent Lőrinc–
Grassalkovich-kápolna
Találkozó: a Makói utcai 
kiskapunál (a Bókay-kert 
főépületéhez közel eső 
kiskapunál). A részvétel 
regisztrációhoz kötött, a 
sétára regisztrálni tele-
fonon (290-1585) vagy 
e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu) lehet.

Forradalmi 
relikviák, 
dokumentumok 
kerestetnek
A XVIII. kerületi 56-os 
Emlékbizottság és a 
Tomory Lajos Múzeum 
várja azok jelentkezését, 
akik 56-os relikviák-
kal, dokumentumokkal 
rendelkeznek, és ezeket, 
valamint a személyes 
visszaemlékezéseiket 
megosztanák a gyűjte-
ménnyel. Az anyagokat 
archiváljuk, digitalizáljuk, 
és közzétesszük majd. 
Jelentkezni lehet sze-
mélyesen nyitvatartási 
időben a Múzeumsarok-
ban (Szent Lőrinc sétány 
2.), a gyűjtemény telefon-
számán (290-1585) vagy 
e-mailben (muzeum@
muzeum18ker.hu). 

Új féléV
A kilencedik szemeszterrel folytatódik szeptemberben a 
nyugdíjasok Akadémiája. Az első félév hét szombati elő-
adásának időpontjai véglegesek, a tanfolyamok kezdé-
séről még folynak az egyeztetések.

– Szeptemberben tudjuk meg, hogy mikor mely termeket hasz-
nálhatjuk. Ez az október 2-i népszavazástól is függ, de igyekszünk 
időben értesíteni mindenkit, hogy mikor és hol kezdődnek kedvenc 
tanfolyamai – tájékoztatott Port Tivadarné, az akadémia program-
koordinátora.

A szombati napokon 9 órakor kezdődő előadások dátumai és té-
mái: 

Szeptember 17. – Jászberényi József: A menekültipar – kinek éri 
meg a migráció?

Október 8. – Molnár Krisztina: Konfliktus és stresszkezelés idős-
korban

Október 15. – Udvarvölgyi zsolt: Az iszlám jelene
november 5. – Lantos Gábor: Észak és a szépkorúak
november 12. – Kerényi Péter: Öreg a nénikéd!
november 19. – Vecsei Miklós: A jóléti erkély
December 3. – Jászberényi József: Hol áll most a világ?

Ê P. A.

lecSófőzéS
A civil kezdeményezésű lakatos lakótelep Környezeté-
ért Egyesület szeptember 4-én, vasárnap 14. alkalommal 
rendezi meg a kerületi lakatos-napot. 

A nefelejcs és a Lakatos utca találkozásánál lévő úgynevezett Gö-
rögdombon 10 órakor kezdődik a rendezvény, amelynek középpont-
jában hagyományosan a lecsófőző verseny áll.

A programon meglepetéssel szolgál majd a XVIII–XIX. kerületi 
tűzoltóság. Színpadra lépnek a Szivárvány óvoda és a Tébláb tán-
cosai, és évek óta elmaradhatatlan kelléke a Lakatos-napnak Moha 
bácsi zenés szórakoztató műsora.  

A déli műsorszünetben ingyenes lecsókóstolóval várják a ven-
dégeket, akik finom borokat is megkóstolhatnak. A nap folyamán 
vérnyomás- és koleszterinszint-mérést is igénybe lehet venni. A ki-
csiket természetesen gyerekjátékok várják, és lesz környezetvédelmi 
vetélkedő is, amelynek díja egy-egy kerékpár. A színpadi programot 
a Pedrofon együttes 18 órakor kezdődő retrokoncertje zárja. 

A rendezvény rossz idő esetén elmarad.
Ê-pa-

meSeíRó 
pályázat
varázslatos mesék címmel – Bosnyák viktória ötletei 
alapján – meseíró pályázatot hirdet a lőrinci nagykönyv-
tár általános iskolás gyermekek részére.

A mesében szerepelnie kell a következő szereplőknek: varázsló (be-
teg, ezért félresikerül minden varázslata), a varázsló felesége (ha rá-
tör az aggodalom, elveszíti a hangját), a varázslóék ikergyerekei (1 
fiú, 1 lány) – mivel kiskorúak, a varázspálcáik csak együttesen mű-
ködnek, ha meg tudnak egyezni, hogy mire használják őket (ezért 
folyton veszekszenek), a varázslócsalád háziállata (találj ki egy ed-
dig nem létező kinézetű és képességű lényt), egy általad meghatáro-
zott meselény (tündér, manó, sárkány, törpe vagy bármi más).

Írd le pontosan a szereplők külső és belső tulajdonságait. Törté-
net: Találd ki, mitől betegedett meg a varázsló, és írd le pontosan a 
betegség tüneteit! Ki hogyan próbál segíteni neki? Hogyan sikerül 
meggyógyulnia? Mitől tud megnyugodni a varázsló felesége, hogy 
visszanyerje a hangját? 

Egyéb: Legyen a szövegben párbeszéd, kérdő és felkiáltó mon-
dat! Használj fel egy idézetet a magyar költészetből! (Add meg a 
pályamunkád végén, hogy kinek melyik művéből idéztél, és ne fe-
lejts el idézőjelet használni!) Adj vicces, találó címet a mesédnek és 
érdekes, jópofa, beszédes neveket a szereplőknek! (Az értékelésnél 
ezt is figyelembe vesszük.)

Beadási határidő: 2016. szeptember 23.
Eredményhirdetés az Országos Könyvtári Napok Könyves Va-

sárnapján.
A részletekről tájékozódhatsz személyesen a könyvtárban, a hon-

lapunkon (www.fszek.hu/thokoly), a Facebook-oldalunkon (www.
facebook.com/fszekthokoly), telefonon (291-2575) vagy e-mailben 
(fszek1803@fszek.hu).

Pályázatodra a következő adatokat írd rá: saját név, életkor, isko-
la, telefonszám, e-mail cím. 

Várjuk a pályaműveket!

www.bp18.hu
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15Észre sem vette, s már nyakig benne volt a sportban SPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ha valaki elmondhatja magáról, hogy 
„őskerületi”, akkor fruzsina igen. 
Pestszentimrén született, ott él ma is. 
Idevalók a szülei, így a lányuk is itt vé-
gezte az általános iskolát. A kerületből 
csak a napi kötelessége szólította el őt, a 
középiskola és mi más, mint a kajakozás.

„Lőrinc és Imre nekem az otthont, 
a gyerekkort jelenti. Itt nőttem fel, ide 
köt minden emlék, de nem akarok 
nosztalgiázni, mert ahhoz még túl fi-
atal vagyok… A családon túl a suli, a 
Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 
alakítgatott. Hogy miben? Talán abban 
és annyiban, hogy én sosem tekintem 
ellenségnek az ellenfelemet. Csak addig 
vagyunk, lehetünk egymás ellen, amíg a 
futamunk tart. Attól a pillanattól kezd-
ve, hogy a célba értünk, újra barátnak, 
de legalább sporttársnak kell lennünk. 
Aki nézte Riót, az sok szép példáját lát-
hatta ennek.” 

már Benne 
is voltak…
Ha mást nem hozott volna magával fru-
zsina ebből az oskolából, már akkor is 
megérte volna a lelkének, hogy oda járt. 
A harmonikus fejlődésének az is jót te-
hetett, hogy a sportos családban nem 
kerülhette el, hogy a mozgás, az egész-
ség felé forduljon.

„Apu vízilabdázott, anyu karatézott, 

így tőlük láthattuk először, hogy lehet 
élni sport nélkül is, de minek… Előbb 
úszni tanítottak meg minket, s ma már 
tudjuk, enélkül nem is lehetnénk meg a 
sportágunkban. Jók voltak már az első 
lépések is, mert észre sem vettük, és már 
benne is voltunk a sportban.”

fruzsi nem véletlenül válaszolt többes 
számban, ugyanis 1998. március 6-án 
nem egyedül látta meg a napvilágot. Az 
édesanyjuk ikerpárnak adott életet, jött 
Márk is.

„Belőle is sportos gyerek lett, amit a 
mai napig is megőrzött. Ő is kajakozik, 
az ő életét is ez tölti ki.”

Életforma
Persze a lánytesóét is, hiszen az elmúlt 
nyolc év napi edzésmenete olyan élet-
formát alakított ki számára, hogy egy 
pillanatig sem szabad csodálkozni azon, 
amit erről mond.

„nem akarok túlozni, de nem is tu-
dom, mi kezdenék magammal, ha egy-
szer csak azt mondanák, hogy holnaptól 
nincsen edzés, nincsen kajak, nincsenek 
a sporttársak és -barátok. A múlt nyáron 
tíz nap szünetet kaptunk, most meg kö-
zel egy hónapot. Hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy nem jó lazítani egy kicsit, 
de azért várom már a napot, amikor 
újrakezdjük, újra a vízre szállunk, újra 
örülünk egymásnak a csajokkal. Szóval, 
megvagyok sport nélkül, de nem jól. Tu-

dom, lesz majd olyan az őszi-téli alapo-
záskor, hogy jó volna levegőhöz jutni, de 
most meg jó volna már a vízen lenni.”

aranyos PÉldakÉP
Ha már a sportban nyakig benne lévő 
lányról írunk, hadd férjen bele a sportos 
szleng is: nem piskóta, amit fruzsina az 
elmúlt években elért a vízen.

„Tisztában vagyok azzal, hogy amit 
befektetek, az visszajön, azt visszakapom. 
Az elmúlt években a korosztályos világ- 
és Európa-bajnokságokon egy kivételtől 
eltekintve csak aranyat szereztem, pon-
tosabban szereztünk a kettes és négyes 
hajóban. Számomra ez az igazi boldog-
ság, mert nagy sportoló szeretnék lenni. 
Olyan, mint a példaképem, a riói olim-
pián kettesben aranyérmet nyerő Szabó 
Gabi. Lehet, hogy van ebben valami sors-
szerű, mert ő is a KSI-ben sportolt, akár-
csak én. Lépegetek előre, mert már most 
beválogattak az U23-as keretbe. Jövőre 
ezekre a versenyekre kell koncentrálnom, 
mert ez már az előszobája a felnőtt kor-
osztálynak. Az igazán kemény dolgok 
pedig majd csak akkor következnek.”

szelfi után haza
S hogy mennyire feltette az életét a 
sportágára fruzsina, arra egyetlen, de 
mindent eláruló példát mesél el.

„A KSI-s edzőm, Gintl Andrea 
mondta, hogy menjek el bulizni legalább 
egyszer, és küldjek neki erről egy szelfit. 
Elmentem, de teljesen idegenül mozog-
tam abban a közegben. A szelfit azért el-
küldtem, s láthatta az arcomról, hogy ez 
tényleg nem az én világom. A szelfi után 
egyébként rögtön hazamentem…”

 
„tisztában vagyok azzal, hogy 
amit befektetek, az visszajön, 
azt visszakapom.”  

racskó Fruzsina, aki a rióban aranyérmes szabó gabihoz hasonlóan párosban is szeret versenyezni

nyolc év alatt, életformájává vált a verseny, az edzés RUnWAy RUn
Európa egyik legkülönlegesebb futóversenyét, a repülőtéri 
runway run elnevezésű versenyt szeptember első szombatján 
rendezik meg Budapesten. Az eseménynek az idén már negye-
dik alkalommal lesz házigazdája a Budapest Airport.
 

A szervezők szerint ezúttal is legalább 1000 fős mezőny áll rajthoz a feri-
hegyi 1-es futópályán szeptember 3-án 11 órakor, hogy lefussa az 5 és 10 
kilométeres távot.

A főszervező Budapest Airport kommunikációs igazgatója, Hardy Mi-
hály elmondta, hogy a Runway Run 4.0 jótékonysági futóverseny egyedül-
álló Európában, s a világ minden részéről érkeznek résztvevők, elsősorban 
a légi közlekedési szakma és a repülőtéri kereskedelem területéről. Hagyo-
mányosan az üzleti szféra, a magyar és a nemzetközi vállalatok képviselői 
állnak rajthoz.

A verseny nevezési díjaiból a Budapest Airport ezúttal is a Suhanj! Ala-
pítványt támogatja.

– Az alapítvány részben éppen a tavalyi Runway Run bevételeiből nyitja 
meg az első magyarországi integrált fitnesztermét, ahol együtt mozoghat-
nak ép és fogyatékkal élő sportolók – mondta Hardy Mihály, hozzátéve, 
hogy magánemberként is izgatottan várja az eseményt, mert utánozhatat-
lan, különleges a hangulata, különösen, ha az időjárás is melléjük áll.

A Runway Runból befolyó összeggel egy másik szervezetet is támogat-
nak: a brit Anthony nolan Alapítványt, amely elsősorban a leukémiás bete-
gek életmentő műtéteihez járul hozzá csontvelődonorok felkutatásával.

 
MEnnEK, sEgítEnEK
A runway run futóverseny az idén olyan támogatókat 
tudhat maga mögött, mint a Qatar Airways, az Airbus 
industries, a szentkirályi ásványvíz, a travelport, a 
KPMg, a K&h, a sitA, a heinemann és az ssP hungary. 
A viadal hivatalos pólóját az Adidas szállítja. A verseny 
több izgalmas repülőtéri helyszínt is érint, a repülőgép-
állóhelyektől kezdve a C- és d-jelű gurulóúton át az 1-es 
futópályáig, amelyet erre az alkalomra lezár a Budapest 
Airport. 

BIzAKODIK 
A fIATAL PLER
Feltehetően nem áll könnyű időszak után az, akinek csak egy 
kicsi köze is van a PlEr kézilabdacsapatához. Az nB i-ből tör-
ténő kiesés megviselt edzőt (kettőt, hutvágnert és Kovácsot 
is), játékost, klubvezetőt és szurkolót egyaránt. látva azonban 
a riói olimpiát, valljuk be, ennél súlyosabb drámákon is túltet-
ték magukat sportolók.

így van ezzel a PLER régi-új csapata is, amelynek átlagéletkora a munká-
ját most kezdő vezetőedző szerint 22-23 év. Mint az egykori vb-ezüstérmes 
Kovács Mihály elmondta, ugyan nem „kölyökcsapattal” vágtak neki az nB 
I/B-s felkészülésnek, de feltétlenül olyan fiatallal, amelynél nem biztos, 
hogy van ifjabb a másodosztályban.

Kovács Mihálytól azt is megtudtuk, hogy a kapus Kránitz Zoltán sze-
mélyében új csapatkapitánya lett az együttesnek. Igaz, az új „csékát” az 
edző jelölte ki, de a srácok közfelkiáltással fogadták el a kiváló kapust erre 
a posztra.

Ami a felkészülési munkát illeti, immár egy hónapja dolgoznak erőltetett 
menetben a lőrinciek. napi két edzéssel és természetesen edzőmeccsekel is.

– Az első héten „eldugtam” a labdát, az csak a másodikban került elő, de 
akkor sem dobtak még kapura. Most már igen, s láttam, ki voltak éhezve 
erre.

A bajnoki rajtig még van idő, az első fordulót csak szeptember 11-én ren-
dezik.

– A nyugati csoportba kaptunk besorolást, de igazából mindegy is me-
lyikbe, mert itt is, ott is akad nehéz ellenfél. Tudja ezt a csapat is, mint pél-
dául azt is, hogy az első fordulóban Balatonfüredre utazunk, és a helyiek 
B-csapata, vagyis a juniorok ellen lépünk pályára. nagy korkülönbség nem 
lesz a két csapat között, s remélem, hogy ez visszaköszön a játékunkban is.

 
A csapat öltözőjének a faláról idézetek – köztük hosszú 
Katinkától származó – köszönnek rá a játékosokra, ha 
netán „elfelejtenék”, miért is edzenek nap mint nap…

 
 

FruZsiNA AZ 
oliMPiAi bAJNok 
NyoMDokAiN

� amikor találkoztunk, csak egy „egyszerű” szőke lánnyal fog-
tam kezet. amikor egy jó óra múlva elköszöntünk egymás-
tól, egy olyan sportember után nézhettem, akiről a tévedés 

nagyobb veszélye nélkül lehet kijelenteni, hogy sok interjút fog 
még adni a pályafutása alatt. minden mondatából az köszönt 
vissza, hogy néhány év múlva racskó fruzsina akár a magyar 
kajak-kenu sport nagyjai között kérhet helyet magának.

HÍrEk
rio – lőriNc – A Rio de Janeiró-i 
olimpiai játékokon három lőrinci sporto-
ló is pályára lépett. Az öttusázó Marosi 
Ádám 1445 ponttal a 12. helyen végzett. 
A londoni olimpia bronzérmesének nem 
sikerült jól a vívás,  így hiába teljesített 
kiválóan a többi számban, nem tudott 
az első tíz közé kerülni. A triatlonos Tóth 
Tamás a 33. helyen zárt, míg a vízilab-
da-válogatottban szereplő Kiss Gábor az 
5. helyen végzett a csapat tagjaként. A 
magyar olimpiai küldöttség 8 arany-, 3 
ezüst- és 4 bronzéremet gyűjtött.
 
Psk: PoNtsZErZés – Megkezdődött 
a BLSZ I. osztályú bajnokság, amelynek 
egyik újonca a PSK. A pestszentimrei 
futballcsapat a vasárnapi mérkőzésen a 

Testvériséget fogadta a Táncsics utcai 
pályán. A találkozó 1-1-es döntetlen-
nel ért véget. A PSK augusztus 27-én, 
szombaton 17 órakor a Kelen SC ellen 
játszik idegenben.
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�ha felmérés 
készülne a 
kerület legis-

mertebb embereiről, 
akkor gyaníthatóan az 
élmezőnyben végezne 
vörös árpád, pedig 
ő néhány évtizede 
még azt sem tudta, 
hogy Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre a 
térképen van. ne-
gyed évszázad alatt 
azonban nem csu-
pán otthonra lelt itt, 
hanem ezrek életét 
is formálta. az 50. 
születésnapjára 
szervezett júniusi 
meglepetéspartin ki-
csinek bizonyult a ró-
zsa művelődési ház. 
ő maga a tébláb. 

sütő-NAgy Zsolt  

Ki ne ismerné a Tébláb együttest 
és annak megálmodóját, Vörös 
Árpádot? A művészeti iskola 
alapítója és vezetője betáncolta 
magát kerületünk életébe. nyu-
godtan mondhatjuk, hogy sors-
szerűen vált Pestszentlőrinc az 
otthonává, de ami ma már ter-
mészetesnek tűnik, az nagyon is 
véletlenszerűen alakult így.

a törtÉnelem 
közBeszól
– Már az is véletlenszerű, ahogy 
kacskaringós úton a kerületbe 
jutottam, és hasonló véletlen ve-
zetett a néptánchoz is – mesél a 
hosszú út kezdetéről Vörös Ár-
pád. – A család ugyanis erede-
tileg a felvidéki Galánta közelé-
ben található Alsószeliben élt, és 
1947-ben a Beneš-dekrétumok 
nyomán került Tolnába, ahon-
nan éppen akkor telepítették ki 
a svábokat. Én már csak elbeszé-
lésekből ismerem ezeket a keser-
ves éveket, de egészen megdöb-
bentő sorsokkal szembesültem.

szerelem  
első lÉPÉsre
A múlt század 60-as, 70-es évei 
nem éppen a hagyományápolás 
időszakaként ismertek. 

– A népi kultúra akkoriban 
kimerült a „Jó ebédhez szól a 
nóta” rádióműsorral, és en-
gem is elsősorban a focizás, a 
haverokkal csavargás kötött 
le. Bár rendszeresen jártunk a 

család otthon maradt tagjaihoz 
Alsószelibe, sőt hegedültem is, a 
népi hagyományok nem foglal-
koztattak túlzottan. Középisko-
lásként egy diákszerelem révén 
kezdtem néptáncolni. nagyon 
hamar megéreztem, hogy ez az 
életem, s bár később a lány el-
tűnt, a néptánc megmaradt.      

a mÉrnök úr 
amBíciói
Akkoriban persze csak hobbi-
ként, hiszen mélyépítő üzem-
mérnökként Szekszárdon már 
jól fizető „becsületes” állása is 
lehetett volna.

– A szüleim meggyőződését 
tisztelettudó fiatalként követve 
lettem műszaki diplomás, ám 
a szerelem ismét közbeszólt. A 
lányt az egri tanárképző főis-

kolára vették fel, és én mentem 
utána. Otthon megnyugtattam 
mindenkit, hogy állásom is van, 
ám állás nem volt, és a kapcsolat 
hamar véget ért. nem mertem 
hazamenni ezzel a szégyennel, 
ezért Pestre jöttem, és jó ideig a 
barátaimnál csöveztem. 

A 80-as években Budapes-
ten már komoly táncházi élet 
zajlott, Vörös Árpád a csövezés 
közben rendszeresen találkozott 
a Muzsikás együttessel és Sebes-
tyén Mártával, ám megélhetést 
ez még nem biztosított számára, 
így a fővárosi Gázművek mér-
nöke lett.

– A felvételkor meggyőztem 
őket, hogy a vállalatnak éppen 
rám, nekem pedig rájuk van 
szükségem, de valójában mindig 
is tanítani akartam. Őrlődött a 
lelkem, és a rendszerváltás ide-

jén, amikor egy különleges fej-
lesztésen dolgoztunk, nem bír-
tam tovább. nem érdekelt, hogy 
a töredékéért annak, amennyit 
akkor a gázműveknél kerestem, 
de nekem tanítanom kellett, 
és olyan iskolát kerestem, ahol 
néptáncot is oktathattam.

a Bókay lett 
a nyerő
Az Alsószeli–Tolna–Pécs–Szek-
szárd–Eger útvonalon így jutott 
el 1990-ben Pestszentlőrincre.

– A Bókay Árpád Általános 
Iskola igazgatójának, Babák 
Sándornénak nagyon tetszett az 
ötletem, és ez az egymásra talá-
lás vezetett a Téblábhoz. Időköz-
ben ugyan matematika-fizika 
szakon tanári diplomát szerez-
tem, de a néptánc egyre jobban 

lekötött, így a táncművészeti fő-
iskolán is lediplomáztam. Két év 
után már ott tartottunk, hogy 
televíziós fellépéseink is voltak, 
majd a tanítványaim rábeszé-
lésének engedve beneveztünk a 
Ki mit tud?-ra.  Ám akkor még 
nevünk sem volt. Éppen a neve-
zési lapot töltöttem ki, amikor 
arra gondoltam, mit fogunk mi 
téblábolni egy ilyen rangos ren-
dezvényen…

csaPatÉPítÉs 
gyerekekkel, 
szülőkkel
így született meg az együttes 
elnevezése, amely azért is ta-
láló, mert a keresztapa legfőbb 
célja nem az, hogy sikeres tán-
cosokat neveljen, hanem hogy 

csetlő-botló tanítványai boldog 
emberré váljanak. Vörös Ár-
pád legnagyobb sikere az, hogy 
nem csupán az apróságokra 
van hatással, hanem a szüleik-
re is. így alakult meg a TSzCS, 
azaz a Tébláb Szülői Csoport, 
majd amikor a gyereklétszám 
már százötven fölé emelkedett, 
létrehozták a Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt, 
amely már szervezetileg is ko-
moly kereteket biztosít az ifjú 
táncosok neveléséhez. Egy nem-
zetközileg elfogadott pedagó-
giai program alapján tanítanak 
mintegy négyszáz gyermeket, 
illetve fiatalt, hattól huszonkét 
éves korig.

– A tánciskola sokkal többről 
szól annál, hogy hová utazhat 
valaki. Akik nálunk tanulnak, 
értik és érzik, hogy mivel ren-
delkezünk itt a Kárpát-medencé-
ben. A tánc eszköz a neveléshez, 
tisztelik ezt a kultúrát, és nyitot-
tak mások kultúrájára is. nem 
az a lényeg, hogy hol milyen 
érmeket, okleveleket kapunk, 
hanem hogy együtt vagyunk, 
és együtt érezzük jól magunkat. 
nagyon sok tanítványom dol-
gozik profi táncosként a világ 
különböző országaiban, ám még 
többen vannak, akiknek a tánc a 
hobbija lett, egészen más pályán 
indultak el, de a Tébláb-szelle-
miséget azóta is őrzik.

BElgiUMtÓl 
indiáig
Megközelítőleg is 
nehéz megmondani, 
hogy a több mint 25 év 
során mennyi tanítvá-
nya volt az idén Pro 
Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre díjjal 
kitüntetett pedagó-
gusnak, akit még 
az elismerésnél is 
nagyobb meglepetés 
ért júniusban az 50. 
születésnapján.
– A hagyományok 
szerint a tanév végén 
a tsZCs-nél tartunk 
egy évzárót. Most is 
arra készültem, ami-
kor is a rózsa Műve-
lődési házba érkezve 
több mint kétszázan 
fogadtak. Fantaszti-
kus meglepetésbulit 
szerveztek, Belgium-
tól indiáig kaptam 
videoüzeneteket. Azt 
kívánom mindenkinek, 
hogy éljen meg ilyen 
pillanatokat…

tánccal neVel
Vörös Árpád a Téblábbal átformálta a környezetét

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Amikor először találkoztunk a Hermina úti ká-
polnában, miseruhában „feszített” Török Antal, 
hogy aztán a következő alkalommal a lehető leg-
civilebb módon vezessen be a kertjébe, a lakásába. 

A könnyű ing és a rövidnadrág jelezte, tud civil 
is lenni az atya, még ha az egész életét is a Jóisten 
szolgálatába állította.

 „Sokan kérdezték már tőlem, hogy mikortól… 
Annyit tudok mondani, hogy már négy-öt éves 
koromban éreztem a hívást, ami a hatgyerekes, 
vallásos családunkban csak erősödött. nekem 
nem volt egyetlen döntő esemény az életemben, 
ami a papi pálya felé fordított volna. Akartam a 
Jóistent, a közelségét, s nem is volt kérdéses, hogy 
papnak állok.”

Pedig az aggként is jó fizikai erőnek örvendő 
Titusz atya – ez a ferences rendi neve –, ha akarta 
volna, találkozhatott volna a földi szerelemmel is.

„Csak egyszer voltam szerelmes, csak egyszer 
veszítettem el rövid időre az eszemet… Serdülő-
ként volt egy lány az életemben, de még mielőtt 
komolyabbra fordult volna a dolog, úgymond kiir-
tottam őt a lelkemből. úgy, hogy amit előtte szép-
nek láttam rajta, azt csúffá tettem, amit szerettem 
benne, azt kizártam magamból. nem is akartam 
másként tenni, mert az igazi szerelmem már ek-
kor velem élt, ő követelt magának engem. Jól tette, 
mert máig hűek vagyunk egymáshoz. Lassan 90 
esztendős mély szeretet ez, fel nem cserélhető.”

Pedig az „örök társ” alaposan próbára tette az 

atyát. Ahogy ő fogalmaz, „dobált az élet, sok he-
lyütt kipróbált”.

„A pappá szentelésem utáni évek egybeestek 
azzal az időszakkal, amely minden itt élőnek lelki-
leg is próbatétel volt, az úgynevezett csuhásoknak 
pedig különösen. Sorolhatnám a minket tönkre 
tenni akarók sunyi tetteit, de minek… Elválasz-
tani nem tudtak attól, akit a lelkemben hordtam. 
Volt egy ávós, aki utánam jött a folyás nevű Haj-
dú-Bihar megyei faluba is. Behízelgő volt, nagy 
hatású szónoknak nevezett, de csak azért, hogy 
aztán az Állami Egyházügyi Hivatal oda helyez-
zen, ahol ők dönthettek volna arról, mit mondok a 
híveknek. Akkor ugrott csak fel, s ment el, amikor 
azt mondtam neki, hogy címet, rangot csak a püs-
pökömtől kaphatok. Évtizedek távlatából is úgy 
fogalmazom meg, mint akkoriban: hazaárulók 
nevezték hazaárulónak Mindszentyt. De túléltem 
azt is, itt vagyok, s várom az újabb őszt a közelgő 
szüretével.”

Erről a szüretről a szőlőlugas árulkodik a rend-
ben tartott kertben – már sárgulnak a fürtök, 
hogy meghálálják a törődő munkát.

„A szőlő a Bibliában is többször szerepel. Kötő-
döm minden tőkéhez, s amennyit csak bírok, dol-
gozom is közöttük, bár a segítőm, Mária asszony 
nélkül nem lenne ilyen szép e lugas.”

A kertben sétálva akár azt is mondhatjuk, 
hogy „egyháztörténeti” földdarabkán lépdelünk. 
Ugyanis nem akárki volt a lakója az ötvenes évek 
végén a ma már 80 évesnél is régibb háznak.

 „Paskai László, a későbbi esztergom–budapesti 
érsek, bíboros akkoriban, 1958-ban a ferences 
rendtársam és jó barátom volt. nálunk élt három 
hónapig. A család úgy kezelte őt, mint a hetedik 
gyermekét. A rendívül szigorú édesapám is szere-
tettel vette őt körül. Ma is úgy emlékszem Lász-
lóra, mint melegszívű, mélyen vallásos emberre, 
aki hálás volt azért, hogy velünk élhetett, amikor 
üldözték, elvitték a papokat, a szerzetesrendhez 
tartozókat.”

A család együvé tartozását bizonyítva betop-
pan a házba a legkisebbik Török, a 76 éves István, 
aki rendszeresen látogatja a bátyját, mert mint 
mondja, „minden tisztelete az övé”.

MEgtÖrhEtEtlEnÜl
török Antal Budapesten kívül 
Jászkiséren, Erdőteleken, Újfehértón, 
Arlón, Baktalórántházán, Folyáson, 
nagykörűn, Bükkszenterzsébeten 
és Csányban szolgált. A vallás- és 
egyházüldözés idején az állami 
Egyházügyi hivatal magas állást 
kínált neki. Arlón letartóztatták, 
Ózdon vizsgálati fogságban tartották, 
majd Putnokon másfél év börtönre 
ítélték. Köztörvényesek között, 
Miskolcon raboskodott, de nem 
tudták megtörni. Ügye újratárgyalása 
után fölmentették őt.

vörös árpád születésnapján elérzékenyülten csodálta a „fél évszázados” tortát 

„KÖRBESzOLGÁLTA” Az ORSzÁGOT
Török Antal atya 91 évesen is teljes életet él

Otthonra lelt a kerületben, és világhírnevet hozottPortré

Pestszentlőrincen él török Antal nyugalmazott plébános, ferences szerzetes, a 
Jeruzsálemi szent sír lovagrend tagja, aki július 3-án a zuglói hermina úti ká-
polnában celebrálta vasmiséjét. Antal atya, akit 1951-ben szenteltek pappá, a 
90. életévén túl is teljes életet él.


