
Városkép
P e s t s z e n t l ő r i n c – P e s t s z e n t i m r e  K ö z é l e t i  l a P j a

almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p erdőskert p erzsébettelep p Ferihegy p ganzkertváros p ganztelep p gloriett-telep p  halmierdő p havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska géza-telep p lakatostelep p liptáktelep p lónyaytelep p miklóstelep p rendessytelep p szemeretelep p szent imre-kertváros p szent lőrinc-lakótelep p újpéteritelep

2017. augusztus 23. — XXVI. évfolyam 13. szám

vigyáZnAK ránK 

sZáMos rENDEZvéNyNEk AD otthont évről 
évre a XViii. kerület és azon belül a Bókay-
kert. A felhőtlen szórakozás közben nem is 
gondolunk arra, hogy baj történhet, hogy 
baleset vagy rosszullét miatt gyorsan kell 
cselekedniük azoknak, akik a mielőb-
bi beavatkozásra készen vigyáznak az 
épségünkre. A köznyelv csak mentősöknek 
nevezi őket. Hivatásuk a segítség.   

JAvUlÓ UtAK

két korábbi FölDút kAP aszfaltburkolatot: 
a pestszentlőrinci Csörötnek utca és a 
pestszentimrei szövet utca. Az önkormány-
zat útépítési programja során megoldják 
a vízelvezetést, és modernizálják az utcát. 
kucsák lászló országgyűlési képviselő 
közreműködésének köszönhetően a követ-
kező években a kormány támogatásával 
felgyorsulhatnak a fejlesztések.

vár A BÓKAy

sZEPtEMbEr ElEJéN hosszú évek óta a 
Bókay-kert ad otthont Pestszentlőrinc-
Pestszentimre legnagyobb családi, gasztro-
nómiai rendezvényének.  ebben az évben 
– a szokásoknak megfelelően – nemcsak a 
fesztivál központi témája újul meg, hanem a 
szeptemberi kóstoló elnevezés is megvál-
tozik: Bókay-kerti napokra. A szeptember 
8–9-i esemény alcíme Csülökfesztivál.

sEgítEnEK 

Már JAvábAN sZorgoskoDNAk a kerület-
ben azok a fiúk és lányok, akik úgy döntöt-
tek, hogy segítenek másokon, elsősorban 
az idősebb, egyedülálló embereken. A 
segíthetünk? elnevezésű, két éve született 
kezdeményezés egyik életre hívója a ke-
rületi Agapé gyülekezet lelkipásztora, Paul 
Henderson elmondta, hogy a fiatalok még 
várják az újabb feladatokat.

BotrA, horgásZoK!

örülHEtNEk A kErülEtbEN és a környéken 
élő horgászok, mert Pestszentlőrincen 
található a kevés fővárosi horgásztó egyike. 
A népszerű Balázs-tónak számos állandó 
vendége van, de napijegyet is lehet váltani. 
A tavat 1945 óta üzemeltető horgászegye-
sület elnöke, dr. Molnár Péter elmondta, 
hogy havonta telepítenek halat, ami jó 
esélyt ad a fogásra.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés

XVIII
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hŰsítŐ 
program
Augusztusban har-
madszor rendezték 
meg Pestszentlőrincen 
a szent lőrinc-napi 
Kézműves sörfeszti-
vált a Kossuth téren. 
A forróságban sokakat 
vonzott a hűs nedű, 
és a sörözés mellett 
kulturális programok 
szórakoztatták a láto-
gatókat.

A magyar 
kézmű-
ves sör-
gyártás 
évről évre 
népsze-
rűbb.  
A sör-

kedvelők a már bevált 
kedvencek fogyasztása 
mellett szívesen ismer-
kednek meg az újabb 
termékekkel is. A feszti-
vál megnyitóján kucsák 
lászló országgyűlési 
képviselő – aki ughy Attila 
polgármesterrel együtt a 
program fővédnöke volt 
– úgy fogalmazott, hogy 
reméli: a forró hangulatról 
nemcsak a nyár, hanem a 
sztárfellépők is gondos-
kodni fognak. 
A fesztiválon galgóczy 
zoltán alpolgármester, 
ötletgazda kiemelte, 
hogy három évvel ezelőtt 
még csak reménykedett 
abban, hogy a kezdemé-
nyezése rövid időn belül 
egy valóban népszerű 
kulturális fesztivállá növi ki 
magát. 
– A péntek és a szombat 
nagyon jól sikerült korda 
györgy és Balázs klári, 
illetve a Bon-Bon együt-
tes koncertjével. A vihar 
vasárnap közbeszólt, 
így az esti sztárfellépő, 
kaczor Feri nem a színpa-
don, hanem a pavilonban 
tartotta meg a koncertjét, 
de még az esőben is áll-
tak kint rajongók – mond-
ta az alpolgármester, aki 
fontosnak tartja, hogy a 
fesztivál a kerületi tehet-
ségeknek is lehetőséget 
ad a szereplésre. 
A kolibri mellett felléptek 
a Pl team dance stúdió, 
a Botafogo táncegyüttes 
és a tébláb Alapfokú Mű-
vészeti iskola táncosai is. 

Bővebben a 8. oldalon

AZ állAMAlAPítÓ ElŐtt tisZtElEgtEK

� Az augusztus 20-i 
ünnep alkalmából a 
keresztény magyar 

állam megalapítása és az 
államalapító istván király 
előtt tisztelgő megemlé-
kezésnek, koszorúzásnak 
lehettek tanúi a hőséggel 
dacolva szép számban 
megjelenő érdeklődők 
a pestszentimrei Hősök 
terén lévő országzászlónál 
augusztus 18-án. 

göNcZöl ANDrás   

Az ünnepi szónok Rosonczy-Kovács Mi-
hály, a Magyarország nemzetközi kap-
csolatait a zenén és a sporton keresztül 
erősíteni szándékozó, ezeket európai 
kontextusban bemutató Philidor intézet 
igazgatója volt. 

A MoldVAi MAgyArok 
– államalapító királyunk, szent istván 
nemcsak a Magyar Királyságról szóló tör-
ténelmi feldolgozások egyik legfontosabb 
szereplője, hanem népdalaink, népszoká-
saink, népköltészetünk egyik legfontosabb 
alakja is. Emlékezetében nagyon korai eu-
rópai gyökereket találunk. Erre a legjobb 
példák azok a moldvai szent istván-napi 
köszöntők, amelyekből a rendezvény ele-
jén Träger lili népdalénekes is elénekelt 
egyet – mondta Rosonczy-Kovács Mihály. 
– Moldvában maradt fenn talán a legtöbb 
istván-népének. Ennek az a magyarázata, 
hogy a moldvai magyarság megmaradásá-
nak a vallás volt a legfontosabb záloga. Az 
egyik leggyakrabban énekelt ilyen istván-
köszöntőben még a szakavatatlan fül is 
felismeri a gregorián hagyományt. Kell-e 
nekünk, magyaroknak bármit is bizony-
gatnunk európaiságunkkal kapcsolatban, 
amikor moldvai nemzettársaink a XXi. 
századig az Európa megszületését is jelö-
lő gregorián zenei motívumokkal dicsőí-
tik keresztény államalapító királyunkat, 
aki Bizánc helyett Rómából kért koronát 
magának? ugyanazok a moldvaiak, akik 
az olyan legrégebbi magyar szokáshagyo-
mányokat is őrzik, mint a pogány napba 
nézés megkeresztelt változata.

ezeréVes 
euróPAiságunk
Az ünnepi szónok zárómondataiban 
Márai sándor 1945 kora tavaszán papír-
ra vetett gondolatait idézte, az emlékezés 
mellett a döntéshozatalra is sarkallva: 
„Mi történt volna, ha a magyarság abban 
a korszakban, amikor feladta a pogány-
ságot, és felvette a kereszténységet, nem a 
nyugati római, hanem a keleti, a bizánci 
egyház felé optál? Egy nép irtózatos ma-
gányban, társtalanságban a világ népei 
között már eltűnt volna a szláv olvasztó-
tégelyben, ha országalapító istván király 
ezer év előtt nem ii. szilveszter pápától 

kér hittérítő papokat és koronázási jelvé-
nyeket, hanem attól a Bizánctól, amelyet 
a szláv jelleg már akkor is áthatott.”

– A saját életünkben hozott döntések-
nek látszólag kisebb a horderejük, mint 

egy államférfi döntéseinek. Az emberi 
döntések azonban így nem hasonlíthatók 
össze egymással. A bennük rejlő felelős-
ség olyan, mint a fény: abszolút értéke 
van. szent istván ünnepét akkor tudjuk 

megtölteni tartalommal, ha közössé-
gi szinten, legyen az a közösség nemzet 
vagy kerület, és egyénileg, saját életünk-
ben is merünk fontos döntéseket hozni – 
hangsúlyozta Rosonczy-Kovács Mihály.

ughy Attila 
polgármester 
és dr. Molnár 
ildikó címzetes 
főjegyző is 
koszorúzott a 
nemzeti ünnep 
alkalmából

szent István, 
A jövőBe látó 

AKiK AZ EMléKEZés KosZorúit ElhElyEZtéK
Kucsák lászló országgyűlési képviselő; Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának 
nevében Ughy Attila polgármester és dr. Molnár ildikó címzetes főjegyző; a Pestszentimrei 
városrészi Önkormányzat képviseletében Csabafi róbert alelnök; a Xviii. kerületi Kormányhivatal 
részéről dr. Pilcsák Csaba József hivatalvezető-helyettes; az 1956-os Magyar szabadságharcosok 
világszövetsége nevében dr. sántha gábor elnök és szentiványi györgy; a Pofosz nevében Csürke Károly 
és litauvszki Pál. A pártok képviseletében: tóth Kálmán (Fidesz), Makai tibor (Jobbik), Petrovai lászló 
és somody lászló (Párbeszéd Magyarországért). 
Az Együtt Pestszentimréért Egyesület nevében Ujvári Miklósné elnök; a vasvári Pál Polgári Egyesület 
részéről Monostori Attila és szunomár Péter; a széky társaság nevében Pándy tamás elnök és németh 
tiborné; a nyévE részéről Freyberger lászló elnök; a robogó óvoda nevében laminé Antal éva és 
Bodzásné varga ibolya.
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2 Közélet Az alternatív mentőszolgálatoknak is van jövőjük

Puskás AttilA   

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
különféle rendezvényein gyak-
ran ad ügyeletet a Váradi Men-
tőszolgálat Kft. A cég vezetője, 
Váradi Antal szerint a hasonló 
alternatív mentőszolgálatok 
létezése növelheti a lakosság 
biztonságérzetét. 

A rutin  
sokAt ér
Egy-egy ügyelet alkalmával 
háromfős csapat dolgozik a 
mentőautón. Az életmentésre, 
ápolói feladatokra is kiképzett 
sofőr, egy mentőápoló és egy 
mentőtiszt vagy orvos.

– Megítélésem szerint jobb, 
ha egy, a sürgősségi betegellá-
tásban képzett mentőtiszt van 
szolgálatban az autón. Bár egy 
szakorvos is beülhet a kocsiba, 
és orvosként szélesebb a jog-
köre, mint egy ugyancsak dip-

lomás, de nem orvos mentő-
tiszté, utóbbi a képzettségéből 
és a gyakorlatából fakadóan 
adott esetben gyorsabban hoz 
megfelelő döntést – mondta el 
Váradi Antal. – Ebben nincs 
semmi ellenérzés a szakorvos-
okkal szemben, de más egy 
kórházban dolgozni, és más 
egy mentőautón. 

szükséges 
A jelenlét
A mentőszolgálat jelenlétét 
minden 300 főt meghaladó 
rendezvényen biztosítani kell. 
A lovas vagy az autós prog-
ramokra a résztvevők és a 
közönség létszámától függet-
lenül kötelező mentőügyeletet 
kérni.

– Ez azt jelenti, hogy egy 
autóval végig kint vagyunk 
az adott rendezvényen, és ha 
szükséges, akkor a szállításról 
is mi gondoskodunk. Tehát ha 

valakit kórházba kell vinni, 
akkor a bázismentő a helyszí-
nen marad, egy másik kocsival 
megyünk a helyszínre a bete-
gért vagy sérültért – magya-
rázta Váradi Antal, aki arról 
is beszélt, hogy sokáig rend-
szeresen adtak ügyeletet olyan 
nagyszabású rendezvényeken 
is, mint a Balatonsound, a 
Volt fesztivál vagy az egykori 
Hegyalja Fesztivál. – Az ér-
vényben lévő rendelet alap-

ján magáncég lévén a tízezer 
fősnél nagyobb eseményeken 
nem tudunk jelen lenni, de 
bízom abban, hogy a jövőben 
ez változni fog, és újra segíthe-
tünk mi is.

Váradi Antal azt is elmond-
ta, hogy a rendezvények bizto-
sításán kívül különféle intéz-
ményekkel, idősek otthonával, 
rehabilitációs központokkal 
állnak szerződésben, és ott 
végzik a betegszállítást.

� számos rendezvénynek ad otthont évről évre 
a XViii. kerület és azon belül a Bókay-kert. A 
felhőtlen szórakozás közben nem is gondo-

lunk arra, hogy bármi baj történhet, hogy baleset 
vagy rosszullét miatt gyorsan kell cselekedniük 
azoknak, akik többnyire észrevétlenül, de a mielőb-
bi beavatkozásra készen vigyáznak az épségünkre. 
A köznyelv csak mentősöknek nevezi őket. Hivatá-
suk a segítség.   
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HiVATásuK 
Az élETMEnTés
A mentősök vigyáznak ránk

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

CsAPAtMUnKA és odAFigyElés
A mentőautókon összeszokott szakemberek dolgoz-
nak együtt, akik sokszor főállás mellett, másodállás-
ban tevékenykednek egy magáncégnél is. 
– ebben a hivatásban nagyon fontos a csapatmunka 
– mutatott rá Váradi Antal, felelevenítve egy, a Bókay-
kertben 2016 őszén történt esetet. – A szeptemberi 
kóstolót biztosították kollégáim, amikor a 30 Celsius 
fokos déli melegben a teniszpályán egy úr rosszul 
lett, és a helyszínre sietve újra kellett éleszteniük. ez 
együttes erővel sikerült nekik. 
A Váradi Mentőszolgálat vezetője hangsúlyozta: a 
nagy meleg okozta tragédiák odafigyeléssel és né-
hány fontos szabály betartásával – például a meg-
felelő folyadékpótlással – elkerülhetők lennének. A 
közeledő tanévkezdéssel kapcsolatban a közlekedés-
biztonságra hívta fel a figyelmet:
– A nyári szünet után a gyerekeknek és a szülőknek 
is újra fel kell venniük a hétköznapi ritmust. Az iskolák 
környékén megnő a forgalom, ezt mindenkinek újra 
meg kell szoknia. Figyeljünk, vigyázzunk egymásra!  

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

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

Közigazgatási  
és Hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

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

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

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

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

váradi Antal kiemelte, hogy a mentősöknél különösen fontos a csapatmunka
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Folyamatos a jelentkezési lehetőség a pályázati programokra KÖZÉLET 3

� A kormány 
célkitűzése az, 
hogy lehető-

ség szerint minden 
magyar diák legalább 
egyszer elutazhasson 
egy magyar közösség 
lakta Kárpát-meden-
cei régióba még az 
érettségi előtt.

VÁROSKÉP        

„Az évről évre 
egyre népsze-
rűbb Határta-
lanul! program 

célja az összmagyar kapcsolatok 
építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. A Határ-
talanul! a nemzeti összetartozás 
operatív programja, melynek ke-
retében a magyarországi iskolák 
tanulói az állam támogatásával 
osztálykiránduláson vesznek 
részt a szomszédos országok ma-
gyarlakta területein, s így szemé-
lyes tapasztalatokat szereznek a 
külhoni magyarságról” – mond-
ta a lapunknak Kucsák László, 
a XVIII. kerület ország–gyűlési 
képviselője.
A Tanulmányi kirándulás hete-
dikeseknek, az Együttműködés 
szakképző iskolák között és az 
Együttműködés gimnáziumok 
között pályázat, valamint az 
anyaországi és a külhoni ma-
gyar diákok utazásainak egyéb 
támogatásai elősegítik a határok 
feletti és határok nélküli nemzet- 
egyesítést.

A PÁLYÁZAT FŐ CÉLJA 
AZ, HOGY AZ ANYA-
ORSZÁGI ISKOLÁS-
KORÚ, FELNÖVEKVŐ 
GENERÁCIÓK MEGIS-
MERJÉK A MAGYAR-
LAKTA HATÁRON 
TÚLI RÉGIÓKAT A 
KÁRPÁT-MEDENCÉ-
BEN, ÉS ÉLŐ KAPCSO-
LATOKRA TEGYENEK 
SZERT A KÜLHONI 
MAGYAR KÖZÖSSÉ-
GEKBEN ÉLŐ FIATAL 
KORTÁRSAIKKAL.

A Határtalanul! program ösz-
tönzi az anyaországi és a külhoni 
magyar pedagógusok szakmai 
együttműködését is.

A 2017. évi pályázati kiírások-
ban jelentős változások történ-
tek a korábbi évek pályázati ki-
írásaihoz képest:
1. Emelkedett a diákonként pá-
lyázható összeg – a hetedikesek 
esetében 37 000-ről 60 000 fo-
rintra (több támogatás utazá-
sonként).
2. A szállás- és az utazási költsé-
gek mellett a 2017. évi felhívá-
sokban elszámolható az étkezés, 
a múzeumbelépők és az egyéb 
programokhoz kapcsolódó költ-
ségek is (szinte minden költség 
elszámolható).
3. A pályázatot beadó pedagógus 
és a gyerekeket kísérő tanárok 
számára személyi költség is el-
számolható (motiváció a peda-
gógusok számára):
– legfeljebb bruttó 70 000 forin-
tos tiszteletdíj a projektvezető-
nek;
– legfeljebb bruttó 15 000 forint/
fő napidíj a kísérőtanároknak, 

A HATÁRTALANUL! 

PÁLYÁZAT

maximum 3 fő részére.
4. E-pályázat: elektronikus pályá-
záskor semmit nem kell postázni.
5. Folyamatos pályázatbeadás a 
forrás kimerüléséig. Az első sza-
kasz 2017. február 28-án zárult 
(második kör lehetősége).
6. Jelentősen egyszerűsödtek, 
átláthatóbbak lettek a pályázati 
feltételek (a pályázási folyamat 
egyszerűsítése). 

„
„

A 2016/17-es tanévben 
összesen 43 631 diák 

utazott Magyarországról 
a határon túlra.

A 2016/17-es tanévben  
a benyújtott pályázatok  

97,2 százaléka 
nyert  

támogatást.

A Határtalanul! program 
eredményei
1. A 2015/16-os tanévben a hetedikesek 30 százaléka utazott 
határon túlra iskolai tanulmányi kirándulás keretében.
2. A 2016/17-es tanévben összesen 43 631 diák utazott  
Magyarországról a határon túlra.
3. A 2016/17-es tanévben összesen 11 607 külhoni diák 
utazott Magyarországra.
4. A 2016/17-es tanévben a benyújtott pályázatok  
97,2 százaléka nyert támogatást. 
5. 2013-tól 2016-ig a részt vevő diákok összlétszáma  
12 313 főről 48 289 főre emelkedett.
6. 2013-tól 2016-ig a pályázó köznevelési intézmények  
száma 354-ről 916-ra növekedett.

A Határtalanul! 
programról bő-
vebb információ 
a 36-1-795-6600 
telefonszámon 
kapható.
A telefonos ügyfélszolgá-
lat az alábbi időpontokban 
érhető el:
– hétfőn és pénteken  
   8–12 óra között
– kedden és csütörtökön    
   12–16 óra között
– szerdán meghosszab- 
   bított ügyfélszolgálati  
   időben, 8–16 óra között

Elszámolható költségek:
 Utazási költség
 Szállásköltség
 + Étkezési költségek
 + Útlevél kiállításának költségei (Ukrajna)
 + Programok költségei
 + Projektvezető tiszteletdíja, legfeljebb bruttó 70 000 forint. Amennyiben utazási irodán     

    keresztül valósul meg a program, a projektvezetőnek nem számolható el tiszteletdíj.
 + Kísérőtanárok napidíja, legfeljebb bruttó 15 000 forint/fő. Legfeljebb 3 fő részére  

    számolható el támogatás.

Elszámolható költségek körének bővítése:
– Az étkezés, a múzeumi belépők, a koszorúk is elszámolhatók a támogatásból. Az elszá-
molható kiadások körének bővítésével a kirándulás teljes költsége elszámolható lesz, nincs 
szükség az iskolától vagy a szülőktől további összegek beszedésére. Így azokat a gyermekeket 
is elvihetik a kirándulásra, akik anyagi okok miatt korábban nem tudtak részt venni a prog-
ramban.
– Pályázatíró pedagógusok pénzbeli támogatása: a projektvezető számára egyösszegű – bruttó 
70 000 forintos – támogatás számolható el, amennyiben nem utazási iroda szervezi a progra-
mot. Ezzel a pedagógusok munkáját szeretnék elismerni, és arra ösztönözni őket, hogy maguk 
tervezzék és szervezzék a kirándulást.
–  A kísérőtanárok pénzbeli támogatása. Lehetőséget biztosítanak 3 kísérőtanár számára napi 
bruttó 15 000 Ft elszámolására. Ha a pedagógus anyagilag is érdekelt a program megvalósí-
tásában, remélhetőleg növekedni fog a benyújtott pályázatok száma, így egyre több gyermek 
vehet részt határon túli kiránduláson.

97,2 %

43 631 diák 

A 2017. évi változásokról 
részletesen

 Tanulmányi kirándulás hete-
dikeseknek. Különösen indokolt 
esetben (költözés, évvesztés) le-
hetőség van arra, hogy – ameny-
nyiben nincs több 7. évfolyamos 
diák – a pályázó intézmény 6. 
vagy 8. évfolyamán nappali 
rendszerű oktatásban részesülő 
diák vegyen részt a tanulmányi 

2013-HOZ VISZONYÍTVA LEGALÁBB 3,5-SZERES  
A NÖVEKEDÉS, S 2010 ÓTA TÖBB MINT 140 000  
MAGYARORSZÁGI DIÁK VEHETETT RÉSZT A HATÁRON  
TÚLI RÉGIÓKAT MEGCÉLZÓ TANULMÁNYI UTAKON.

kiránduláson. (Korábban nem 
volt erre lehetőség.)

 A 20 fős vagy annál kisebb 
létszámú diákcsoportokkal leg-
feljebb 2 kísérőtanár utazhat, s 
legfeljebb 3 kísérőtanár személyi 
költségei támogathatók. A kísé-
rők részére napidíj számolható 
el. (Korábban minden 10 diákkal 
egy kísérőtanár utazott.)

 A pályázat keretében támogat-
ható egy, a pályázó magyaror-
szági intézmény alkalmazásában 
álló projektvezető, aki felelős a 
program megtervezéséért, meg-
valósításáért és elszámolásáért, 
és a pályázatban kapcsolattartó-
ként szerepel.  Részére projekt-
vezetői díj számolható el. (Ko-
rábban nem volt erre lehetőség.)

 Az egy pályázat keretében el-
nyerhető összeg – egyszeri, visz-
sza nem térítendő támogatás – 
legfeljebb 60 000 Ft/utazó diák. 
(Korábban a következő volt a 
helyzet. Tanulmányi kirándu-
lás hetedikeseknek: legfeljebb 
37 000 Ft/diák; Együttműködés 

szakképző iskolák között: leg-
feljebb 50 000 Ft/diák; Együtt-
működés gimnáziumok között: 
legfeljebb 40 000 Ft/diák; Kár-
pátaljai akcióprogram: legfeljebb 
50 000 Ft/diák.)
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700 méternyi  
új csatorna
Befejeződtek a csatornázási munkála-
tok a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
Zrt. üzemeltetésében lévő vilmos Endre 
sportcentrumban.

Mozgalmas félévet tudhat maga mögött a sport-
telep, ugyanis a fitneszterem felújítása, a lab-
darúgópályák építése és az egyéb fejlesztések 
mellett a létesítmény területén teljesen újjáépí-
tette a csatornarendszert a városüzemeltető cég. 
A csatornázási munkákat a mélyépítési osztály 
szakemberei végezték el. Varsányi Balázs osz-
tályvezető elmondta, hogy az új csatornarend-
szer biztonságosan látja el a feladatát. 

– A sportcentrum területén 700 méternyi 
csatornát fektettünk le. Ez egy teljesen új rend-
szer, amin közel két és fél hónapig dolgoztunk. 
A régi, elöregedett csatorna már nem volt meg-
bízható, márpedig a létesítményben található 
uszoda, különböző sportlétesítmények és az 
épülő labdarúgópályák miatt különösen fontos, 
hogy minden biztonságosan és megbízhatóan 
működjön. Az új csatornarendszer szükség sze-
rint bővíthető, mert további kapcsolódási pon-
tokat építettünk ki benne. 

Ê-pa-

Járdaépítés 
teljes gőzzel
nyáron is folyamatosan végzi a járda-
felújítási munkákat a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit Zrt. Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén összesen 430 kilométer 
hosszúságú járdaszakasz karbantartá-
sa, építése és felújítása jelent folyama-
tos feladatot. idén összesen mintegy 20 
kilométer járdaszakasz felújítása, illetve 
megépítése várható.

– Az elkészült járdamennyiséget tekintve úgy 
gondolom, hogy teljesíteni tudjuk az ez évi ter-
veket – mondta Varsányi Balázs, a Városgazda 
Mélyépítési Osztályának vezetője. – Az ügyfél-
szolgálatunkra érkezett lakossági bejelentések, 
illetve az önkormányzati kérések alapján dől el, 
hogy éppen merre, milyen utcákban dolgozunk. 
Gépeink és eszközeink lehetővé teszik, hogy a 
nyarat követően ősszel és a téli időszakban se 
álljunk le a munkálatokkal.

A városüzemeltető céghez érkezett visszajel-
zések alapján a lakosok örülnek a járdaépítés-
nek, mert gyalogosan nem kell majd kerülget-
niük a gödröket, és az utcaképen is sokat javít 
az új járda. 

Ermesz Károly 1958 óta lakik ugyanabban a 
házban, s mint elmondta, az 1970-es években 
nyúltak utoljára a házuk előtt lévő járdához.

– nagyon örülök, hogy végre nem a gaz nő 
majd a házunk előtt a gödrökből, hanem szép 
járdánk lesz. Profin dolgoznak a munkások, és 
külön köszönjük, hogy az autóbehajtó részeknél 
is gondosan eldolgoztak mindent. Már most lát-
szik, hogy szép lesz az utcánk.

Ê P. A.

Testvéri 
összefogás
Pár évvel ezelőtt testvértelepülésünk, a 
Xviii. kerület polgármesterétől, Ughy At-
tilától kértünk segítséget, hogy körösfői 
művelődési házunkat klímaberendezés-
sel szerelhessük fel. igyekezetét siker 
koronázta, és most már a forró napokon 
is hűs körülmények fogadják a Bartók 
Béla Művelődési házba érkezőket.

Kós Károly tervei alapján épült fel 1938-ban a 
körösfői kultúrotthon, amely az 1948-as álla-
mosításig Kálvin imaházként a Körösfői Re-
formátus Egyházközség tulajdonát képezte. A 
kommunista rendszerben még gabonaraktár-
nak is használta a helyi termelőszövetkezet, 
így az épület nagyon megrongálódott. Az el-
múlt években a Körösfői Polgármesteri Hivatal 
központi fűtést, új konyhát és mellékhelyiséget 
építtetett, majd megvalósult az épület teljes 
külső-belső felújítása. 

2011 szeptemberében ünnepélyes keretek kö-
zött Bartók Béla nevét vette fel a művelődési ház, 
amely a felújításnak és a most felszerelt klímá-
nak köszönhetően egyszerűségében is korszerű. 
Az idei fejlesztést Ughy Attila kezdeményezésére 
XViii. kerületi vállalkozók és magánszemélyek 
támogatták.

Ê Péntek lászló

Körösfői 
falukutató tábor

A gödöllői szent istván Egyetem és a Kolozsvári 
Agrártudományi és állatorvosi Egyetem oktatói 
és hallgatói, együttműködve a gödöllői Török 
ignác Gimnáziummal, 2017 július utolsó heté-
ben falukutató táborban vettek részt Körösfőn 
és a hozzá tartozó falvakban (Kalotanádason, 
nyárszón és sárvásáron). A tábor vezetője dr. 
Farkas Tibor és Pocol Cristina egyetemi do-
cens volt. A kutatók a hallgatókkal együtt kér-
dőíves felmérést és más adatgyűjtést végeztek. 
Az előzetes eredményeket ősszel prezentáción, 
a véglegeseket pedig könyv formájában fogják 
bemutatni. A résztvevők jól érezték magukat a 
vizsgált falvakban és Kalotaszegen. 

A tábor nem jöhetett volna létre a Bethlen 
Gábor Alapkezelő anyagi és az érintett falvak 
egyéb támogatása nélkül. A tábor szervezői ez-
úton is köszönik a hozzájárulásukat. 

Ê Péntek l.

Kormányablak: 
új nyitvatartás 
Augusztus 1-jétől változott az Üllői út 445. alatt 
működő kormányablak nyitvatartása. Az új 
időbeosztás szerint hétfőn 7-től 17 óráig, ked-
den 8-tól 17 óráig, szerdán 8-tól 20 óráig, csü-
törtökön 8-tól 18 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig 
várják az ügyfeleket. 

– Az ötletet székely Péter Csaba, az önkormány-
zat közbiztonsági referense vetette fel – mondta 
Tóth Kálmán önkormányzati képviselő, aki tagja 
az akcióban részt vevő önkéntes tűzoltó csoport-
nak. – Meglepő módon az ilyen esetekre gyártott 
zacskós víz nem olcsó. De a Fővárosi Vízművek 
támogatta a kezdeményezést, így jutottunk hozzá 
két konténer vízhez.

A zacskókat a júliusi forróságban a lőrinci 
piacon, a Béke téren és az Üllői úti nagyposta 

előtt osztották a járókelőknek és autósoknak is. 
    – A piac fontos csomópont, mert oda sok idős 
ember is jár – magyarázta Tóth Kálmán. – Az 
osztásban a katasztrófavédelem segített bennün-
ket, s a mi önkéntes tűzoltó csoportunk mellett 
polgárőrök, önkéntesek, sőt önkormányzati dol-
gozók is részt vettek benne. A kezdeményezést 
örömmel fogadták az emberek, ezért jövőre sze-
retnénk megint felkészülten várni a kánikulát.

Ê k. gy.

– Társaságunk intézményüzemeltetési divízió-
ja június közepétől augusztus 31-ig az oktatási 
szüneteket kihasználva dolgozik az iskolákban, 
óvodákban és bölcsődékben – mondta Sándor 
István, a divízió vezetője. - Munkatársaink 
tisztasági festést-mázolást végeznek, padló-
burkolatokat, járólapokat újítanak fel, illetve 
ahol szükséges, cserélnek. Több intézményben 
cseréljük és javítjuk a nyílászárókat, vizesblok-
kokat újítunk fel, korszerűsítjük a fűtést, te-
tővilágítókat és armatúrákat cserélünk ki. Ez 
utóbbiak közül többet energiatakarékos lED- 

világításra. A megszokott felújítási munkáink 
mellett speciálisabb feladatok is várnak ránk, 
ugyanis a Kassa utcai iskola tornatermének a 
hőlégbefúvóját is fel kell újítanunk, továbbá 
több iskola sportpályáján biztonsági kamera-
rendszert építünk ki. 

A városüzemeltető cég mintegy száz iskola, 
óvoda, bölcsőde, szociális és egészségügyi in-
tézmény karbantartásáért felel, s a nyári taní-
tási szünet után az egészségügyi és a szociális 
intézmények rendbetételét kezdi meg.

Ê P. A.

Vizet osztott az önkormányzat
A mostani nyár kánikulai napjai mindenkit megviseltek, megviselnek. A hőség óráiban 
nagy segítséget jelentett – elsősorban az idősebbeknek –, hogy a Xviii. kerületi önkor-
mányzat is osztott zacskós vizet.

zajlik a nyári intézményfelújítás
nagyon sok iskolás, óvodás és bölcsődés gyereket fogad a nyári szünet után frissen 
festett tanterem vagy csoportszoba. A városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. a vaká-
ció alatt számos intézményben végzett felújítást.
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5A két kerületrészben egyszerre folytatódik az útépítési program Közélet

�két korábbi földút 
kap aszfaltburkola-
tot: a pestszentlő-

rinci Csörötnek utca és a 
pestszentimrei szövet utca. 
Az önkormányzat útépítési 
programjának újabb üte-
mében megoldják a vízel-
vezetést, és modernizálják 
az utcák többi elemét is.

kErékgyártó györgy   

Fogynak a földutak a kerületben, és 
a jövőben felgyorsulhat a fejlesztés 
Kucsák lászló országgyűlési képvi-
selő közbenjárásának köszönhetően. 
Pestszentimrén és Pestszentlőrincen is 
a lakosok régi vágya teljesül azzal, hogy 
újabb utcák kapnak aszfaltburkolatot, 
és ezzel párhuzamosan más problémák 
is megoldódnak. A legfőbb ezek közül 
a fekvése miatt a kerület szinte minden 
pontján gondot okozó csapadékvíz el-
vezetése. A Városkép decemberben szá-
molt be arról, hogy a Dugonics utcában, 
amely lőrinc legmélyebb pontjainak 
egyike, 20 millió forintos beruházás-
sal speciális, zárt vízelvezető rendszert 
építettek ki, majd új, szélesebb útpályát 
alakítottak ki. Hamarosan egyszerre 
két kerületrészben adnak át új aszfalt-
burkolatot.

Csörötnek utCA 
A Csörötnek utcában élőknek évek óta 
több problémával kellett megküzdeni-
ük egyszerre.

– Ez nagyobb részt földút volt koráb-
ban, ráadásul mélyebben fekszik a pár-
huzamos Gyöngyirág utcához képest. 
Ezért, ha nagyobb mennyiségű csapa-
dék hullott, az összes víz a Csörötnek 
utcában, illetve az azt keresztező Tű 
utcában gyűlt össze. El lehet képzelni, 
hogy egy földút esetében mit jelent ez 
– magyarázta Torma Beáta, a körzet 
önkormányzati képviselője.

Mivel a csatornázási program érin-
tette a területet, értelmetlen lett volna 
előtte új burkolatot lefektetni, hogy 
aztán megint megbontsák. A projekt 
lezárultával azonban világossá vált, 
hogy halaszthatatlan a lépés. A terü-
leten hamarosan megkezdődhetnek a 
munkálatok.

– Az önkormányzat saját forrásból 
35 millió forintot fordít a beruházásra 
– mondta Torma Beáta. – Így most az 
utcában szilárd burkolatú, új padká-

kat épít ki a kivitelező, és megteremti 
a kapubejárók kialakításának lehetősé-
gét. Különösen fontos, hogy egyúttal a 
csapadékvíz elvezetéséhez is megfelelő 
rendszer épül ki. Az itt élők megköny-
nyebbülve fogadták a projekt hírét, azt, 
hogy végre nekik sem kell tartaniuk az 
esőzéstől.

szöVet utCA
imrén már el is készültek egy újabb 
szakasszal. Az itt élő Lévai István Zol-
tán alpolgármester a helyiek ügyét is 
képviseli az önkormányzatban. 2016-
ban úgy nyilatkozott, hogy szívügy-
ének tekinti az igric utca, szövet utca, 
nagykőrösi út által határolt terület fej-
lesztését. A szövet utca fejlesztése már 
tavaly megkezdődött az első ütemmel.

– itt is meg kellett várnunk a csa-
tornázási program végét, de most már 
semmi akadálya nem volt annak, hogy 
az egykori földútból végre a XXi. szá-
zadi igényeknek megfelelő utca legyen 
– magyarázta az alpolgármester idén 
augusztusban, a második ütem zárá-
sakor.

Természetesen itt is két problémát 
kellett megoldani egyszerre, vagyis meg 
kellett találni a csapadékvíz elvezetésé-
nek módját is. Ezt szikkasztóvápák és 
-árkok kiépítésével tudták megoldani.

– Mindezekkel együtt más utcaele-
meket is rendeztek a kivitelező szak-
emberei – mondta lévai istván zoltán. 
– Kiigazították a szegélyeket, szintbe 
hozták az aknafedlapokat, rendezték a 
KREsz-táblákat, kialakították a kapu-
beállók helyét, és lámpatesteket is tele-
pítettek. nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a szövet utca most már nemcsak a kor 
igényeinek megfelelő minőségű, hanem 
szép is.

Változások A VAsVári 
Pál utCáBAn
Bonyolult problémát kell megoldani a 
Bókay-telepen. Az Üllői út felőli végen 
található autószerelő műhely körül 
parkoló gépkocsik ellehetetlenítették 
a kétirányú közlekedést a Vasvári Pál 
utcában. A Fővárosi Önkormányzat 
ezért úgy döntött, hogy az utca az 
Üllői úttól befelé egyirányú legyen. 
Csakhogy így még nagyobb lett a baj.

– A Bókay-telep adottságaiból kö-
vetkezően így megszűnt egy kifelé 
vezető út, ami azt eredményezte, hogy 
csúcsidőben egymást érték az autók 
a területen – magyarázta Tóth Kál-
mán, a Bókay-telep önkormányzati 
képviselője. – A főváros nem fogadta 
el azt a javaslatomat, hogy a Vasvári 
Pál utcát kifelé tegyék egyirányúvá. 
Kompromisszumot kellett kötnünk, 
így az utca hamarosan újra kétirányú 
lesz, de a szerelőműhely oldalán azon 
a szakaszon elbontják a járdát. Így 
megszűnhet a telepen belüli közleke-
dési káosz.

Eltűnő 
földutak
Nem csak korszerűek, szépek is a megújuló utcák
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A program keretében ezúttal is olyan 
– sajnos folyamatosan aktuális – té-
mák kerültek terítékre, mint a va-
gyonvédelem, az internetbiztonság, 
a családon belüli erőszak, a 
drogprevenció és az áldozatvédelem. 
Minyóczki Árpád megbízott rendőr-
kapitány ígéretéhez híven „házhoz 
vitte” a bűnmegelőzési tanácsokat.

A közösségi ház belső termében 
filmvetítéssel illusztrálva mutatták 
be a netezés rejtett csapdáit. A tör-
ténet egy fiatal lányról szólt, akinek 
intim jellegű fotói akarata ellenére 
örök időkre felkerültek a világhá-
lóra. Az eset tanulsága: a szerelem 
nem mindig örök.    

Vajon mi a teendő, amikor egy 
éppen csak serdülő gyermek felnőtt 
felügyelete nélkül kerül bajba? A 
szakértők az ilyen esetekben alkal-
mazható gyakorlati tanácsokkal is 
szolgáltak. ám ők is meglepődtek, 
miután arra a kérdésre, mennyien 
tudják fejből a szüleik mobilszámát, 
a mintegy harmincfős hallgatóság-
ból csak néhány kéz lendült a ma-
gasba. Az előadók a helyzethez illő 
szigorral a telefonszámok mielőbbi 
bemagolására kérték fel a gyereke-

ket, mert baj esetén elsőként kit is 
hívnának fel? Természetesen a szü-
leiket.

A bűnmegelőzési programon le-
hetőség nyílt az ingyenes kerékpár-
regisztrációra is. A Bikesafe rend-
szerben a biciklik adatai a rendőrség 
számára is hozzáférhető biztonságos 
adatbázisba kerülnek, így egy későb-
bi bűncselekmény esetén nagyobb 
valószínűséggel juthatnak vissza 
jogos tulajdonosaikhoz. Akadtak 
a filmművészetben jártas idősebb 
résztvevők is, akiknek a regisztráció-
ról Vittorio De sica 1948-ban készült 
Oscar-díjas filmje, a Biciklitolvajok 
ugrott be, mint a témához kapcsoló-
dó alapmű.  

A rendezvény során a 
drogprevencióval, a családon belüli 
erőszakkal, a vagyonvédelemmel, az 
áldozatvédelemmel kapcsolatos kér-
dések is válaszra találtak. 

Befejezésül Minyóczki árpád biz-
tató szavaival búcsúzunk: 

– A Házhoz megyünk elnevezésű 
bűnmegelőzési programsorozatunk 
folytatódik, újabb házak ajtaján ko-
pogtatunk bebocsájtást kérve.  

Ê gönczöl A.     

isMéT 
HázHOz 
MEnTEK
Az ügynökszakmát megszégyenítő kitartással járják a Xviii. ke-
rületi rendőrkapitányság munkatársai az iskolákat, művelődési 
házakat, könyvtárakat és nyugdíjas egyesületeket. A házhoz me-
gyünk című bűnmegelőzési rendezvénysorozat legutóbbi esemé-
nyén elsősorban 6–14 éves gyerekek vettek részt a Kondor Béla 
Közösségi házban. 

VÁROSGAZDA
UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA

ÉVNYITÓ  TOBORZÓ
2017. szeptember 2-án 9 órától
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VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM (1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.)
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 úszás szintfelmérés   sportágválasztók   színpadi programok

I�duljo� ��ortos�� � t��év!

MindEn FŐvárosi FÖldútrA BUrKolAt
kérdésünkre, hogy mi lesz a többi burkolat nélküli kerületi útszakasszal, 
kucsák lászló országgyűlési képviselő elmondta: 
„A Fidesz budapesti elnöksége – melynek magam is tagja vagyok – 
kidolgozott egy olyan ötéves fejlesztési tervet, amely tartalmazza az 
összes fővárosi földút aszfaltozását. ennek megvalósítására kormány-
zati biztosítékot is kaptunk, a kormány komoly forrásokkal támogatja a 
beruházást. Budapesten összesen 313 kilométer belterületi földút van, 
amiből megközelítőleg 44 kilométer található a kerületben. Az aszfaltozás 
összköltsége eléri a 65 milliárd forintot, ebből a XViii. kerület több milliárd 
forintnyi fejlesztésben részesülhet a következő öt évben. Azt gondolom, 
ez egy olyan horderejű infrastrukturális fejlesztés Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén, ami hosszú ideje várat magára. én arra kaptam felhatal-
mazást a kerületi választóktól, hogy lehetőségeimhez mérten előremoz-
dítsam a XViii. kerület fejlődését. ez a program is ezt a célt szolgálja.”

kucsák lászló (jobbra) és lévai istván Zoltán a szövet utcai felújítást megtekintve egyeztetett a további lehetőségekről
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6 Körösfő titkos szőnyege kerületünk segítségével megszépülhet Kultúra

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy elkészült a XVIII. kerületi Alacskai út 
(gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által 
határolt területre az új kerületi építési szabályzat véleményezési 
dokumentációja.

A a

övezeti besorolás miatt a területen lakóépületek elhelyezése nem lehetséges, a 
a terület nagy része beépítetlen, 

rendezetlen. A kerületi építési szabályzat 

besorolásának elérése.

Az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a településrendezési 
eszköz készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés 

www.bp18.hu oldal 

oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen 
el.

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

A vélemények és észrevételek megküldésének határideje 2017. szeptember 26.

Jankovits Vera

�gyermekkoromban 
a szüleimtől hallot-
tam valami értékes 

szőnyegről, amelyet tőkés 
tibor körösfői lelkipásztor 
őriz valahol, de látni senki 
nem látta. konfirmálásom 
alkalmával 1965-ben a 
tiszteletes úr párunkat 
behívott az irodájába, és 
nagy titkolózások köze-
pette áhítattal mutatott 
egy kopott szőnyeget, 
amely akkor, megvallom, 
nem nagyon érdekelt, 
inkább a konfirmáció utáni 
családi mulatság és a 
gyönyörű körösfői lányok 
jártak a fejemben. 

A szőnyeg és legendája ezután évtize-
dekre feledésbe merült, egészen 1994. 
június 5-ig, Kántor Attila református 
esperes, körösfői lelkipásztor nyug-
díjba vonulásáig. Ekkor kerültem újra 
kapcsolatba azzal a bizonyos szőnyeg-
gel, amelyről a faluban csak suttogtak 
az emberek, hiszen nem lehetett tudni, 
megvan-e még, vagy eltűnt az évek so-
rán. ugyanis a román hatóságok sok 
mindent összegyűjtöttek a református 
parókiákról és elvittek Kolozsvárra, 
azzal az átlátszó ürüggyel, hogy ők biz-
tonságosabban fogják őrizni a magyar 
ereklyéket. Ekkor az esperes úr meg-
mutatta párunknak az értékes ereklyét, 
amelyet mint leltári tárgyat adott át az 
utódjának.

Az elkövetkező években Ferencz 
László, Körösfő lelkipásztora minden 
sátoros ünnep al kalmával kitétette a 
legendás szőnyeget a templom falára, 
hadd lássák a hívek. Így szerzett tudo-
mást róla Pécsi L. Dániel budapesti jel-
képtervező, aki Körösfő címerét, zász-
laját tervezte, valamint Okos Márton 

közíró. Kérésemre felvették a kapcsola-
tot Mátéffy Györkkel, a Magyar nemze-
ti Múzeum főrestaurátorával, akit 1997. 
március végén el is hoztak Körösfőre, 
hogy adjon szakvéleményt a szőnyeg 
eredetéről, állapotáról és a restaurálási 
lehetőségekről.

Mátéffy Györk 1997. április 8-án 
hozzám intézett levelében ez áll: „A 
helyi lakosok elbeszélé se alapján ezen 
szőnyeghez a magyar történelem 
egyik szomorú eseménye fűződik. A 
XVii. századi, feltehetőleg az anatóliai 

Gördesben csomózott szőnyeg a ka-
lotaszegi Körösfőn, a sok évszázados 
református templomban várja az idők 
múlását. E darab a legenda szerint ii. 
Rákóczi György tulajdona volt. Amikor 
a fejedelem 1660. május 22-én a törökök 
elleni szászfenesi csatá ban életveszélyes 
fejsérülést szenvedett, nagyvárad felé 
menekülése közben egy körösfői család 
ápolta, gondozta egy ideig. A fejede lem 
rövidesen bekövetkező halála után a 
család nemes cselekedetéért ajándék-
ként kapta meg ii. Rákóczi György 

szőnyegét, melyet végül a körösfői re-
formátus gyülekezet templomának 
ajándékoztak. A szőnyeg hátoldalán 
ez olvasható: »Körösfői curator Korpos 
istván ajándéka 1754. az Úr asztalára, 
felesége, Bálint Katával«. A szőnyeg ok-
kerszínű alapján vörös imafülke látha-
tó, a széles bordűrsávban nagyméretű, 
úgynevezett herati motívumsor halad 
végig, hátoldalán pedig megtalálható 
az 1914-es budapesti kiállítás jelzetének 
maradványa. A több évszázada készült 
szőnyeg mára erősen megkopott, po-

ros, lyukas, molyrágásokkal teli, de vál-
tozatlanul nagy tisztelettel őrzi a falu 
közössége.”

Kérésemre a restaurátor elvállalta a 
szőnyeg felújítását, méltá nyos áraján-
latot adva. A Budapesten elvégezhető 
restaurálás költségeihez a miskolci Rá-
kóczi Bank akkori igazgatónője ígért 
támogatást. A többszöri biztosíték el-
lenére (a restaurálási folyamatot fázis-
ról fázisra videóra veszik, egy körösfői 
megbízott végig figyelemmel kísérheti 
a helyszínen a restaurálási folyamatot) 
a Körösfői Református Egyházközség 
presbitériu ma nem egyezett bele a sző-
nyeg Budapestre szállításába.  Tőkés 
László és Hegedűs Lóránt püspök úr 
segítségét kértük ez ügyben, akik sze-
mélyes garanciát vállaltak a szőnyeg 
megóvása érdekében. A tárgyalások és 
egyezkedések nagyon elhúzódtak, amíg 
a presbitérium végre beleegyezett a sző-
nyeg restaurálásába.

Összeállítva a dokumentációt, 1998 
őszén megkértem egy Miskolcon ta-
nuló egyete mista ismerősömet, adja át 
az iratcsomót személyesen a bankban. 
Pár nap múlva arról értesített, hogy az 
igazgatónő már egyáltalán nem dolgo-
zik a banknál, a jelenlegi vezetőséget 
pedig nem érdekli a dolog.

Az eltelt húsz év alatt tovább rom-
lott a szőnyeg állapota, ezért fordul-
tam segítségért testvértelepülésünk, a 
XViii. kerület önkormányzatához a 
restaurálás érdekében. Ughy Attila pol-
gármester úr kérésére a közelmúltban 
Tóth Kálmán önkormányzati képvise-
lő vezetésével egy szakemberekből álló 
csoport mérte fel a szőnyeg jelenlegi ál-
lapotát, ami szükséges volt egy pályázat 
összeállításához.

Bízunk abban, hogy – tanulva a 
múlt hibáiból – nem esünk ugyanabba 
a csapdába, és közös célunkat siker ko-
ronázza!

Ê Péntek lászló
a Rákóczi Kultúregyelet 

elnöke
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A Rákóczi-ereklye megmenekülhet az enyészettől
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Nem könnyű érteni a sporthoz, ha nem hihet már a 
szemének az ember, de persze éljen a nemek egyen-
lősége, és helyesen tesszük, ha örülünk az európai 
sikereknek az atlétikában

Aki kicsit is ismer, tudhatja rólam, hogy nem szeretek dicsekedni, ezért nem szívesen mondom, hogy valamicskét ér-
tek a sporthoz. Pedig tényleg így van, mondhatni, von Haus aus – azt hiszem, ezt egyszer már említettem is –, hiszen 
az apukám annak idején ki nem hagyott volna egy Fradi-meccset sem az Üllői úton, s amikor úgy ítélte meg, hogy 
szellemi képességeim lassan felérnek egy játékvezetőével (ez nála nem számított különösebben magas színvonalnak), 

engem is magával vitt olykor a pályára, fiú nem lévén a családban. Ezek aztán jó alapot jelentettek nekem, például amikor az 50-
es években az MHK-mozgalomban kellett bizonyítanunk, hogy munkára is, harcra is készek vagyunk – amihez a sport, ugye, 
fontos lépcsőfok –, de persze nézőként is előszeretettel javítottam a látogatottsági statisztikákat különféle sportversenyeken. Ma 
már nyilván kevesen hiszik el, hogy egy magyar–finn (sajnos, ha jól emlékszem, a végeredményt tekintve jobban „ugortak” a fin-
nek nálunk) vagy egy magyar–csehszlovák (amikor a mi kis Kovács „Bütyökünk” megmutatta, hogy a nagy zátopek sem legyőz-
hetetlen) nemzetközi atlétikai találkozó csaknem megtöltötte a népstadiont. Rég volt, de igaz volt! Mindezt csak azért említem, 
mert nekem is kell valami megerősítés, hogy (khm) nem ugatom a sportot.
Újabban ugyanis egyre gyakrabban érzem azt, hogy csak egy menthetetlenül reménytelen öregasszony vagyok, akinek fogalma 
sincs arról, valójában hogyan állnak (illetve mennek) a dolgok a sportpályák környékén. Maradjunk is az atlétikánál! nem hi-
szem, hogy sok nálam lelkesebb nézője lett volna (legalábbis korosztályos szinten) a londoni világbajnokság közvetítéseinek. szí-
vet-lelket gyönyörködtető versenysorozat volt ez, s mindjárt a budapesti vizes vb után. Hanem azt azért őszintén meg kell mon-
danom, hogy nem kis szellemi koncentrációt igényelt. nem mentségképpen mondom, de a sokadik x-ben járó embernek (még 
ha nő is az illető) már kissé rozsdásabban forognak a kerekei. Mert jó, azt még megértettem egy idő után, amikor a szpíker (mi 
annak idején még így mondtuk) azon lelkendezett: milyen jó, hogy ebben és ebben a futószámban Európának is sikerült elcsípnie 
egy dobogós helyet… és a nevezett dobogón három afrikai (kinézetű) leányzó integetett éppen. Erről, tudom, a régi beidegző-
dések tehetnek, amikor a bőrszínnek még valamelyest kontinentális vonzata is volt – ezen azonban szerencsésen túltettük már 
magunkat. A (sport)világ különben is tele van sietősen végrehajtott honosításokkal. Ha figyelmesen követjük egyes sportágak vi-
lágversenyeit, már meg sem lepődhetünk, ha valaki tegnap még kubai volt, ma török, holnap meg esetleg bahreini. Aki ilyesmin 
akár egy kicsit is elgondolkodik, tényleg fikarcnyit sem ért a modern sportélet dinamizmusából.
és talán az az idő sincs már messze, amikor a hagyományos férfi és női nemiség közötti, konzervatívnak tekinthető választóvo-
nal is végleg elmosódik majd. Hogy ki milyen nemű, az szabad identitásválasztás kérdése lesz – ilyen egyszerű ez, kérem! Joggal 
kéri majd ki magának az érintett férfi (vagy női) versenyző, ha vaskalapos sportvezetők korlátozni akarnák emberi szabadsá-
gának a kiteljesítésében. (Jól is néznénk ki?!) Most persze még olyasmiket hallani a kommentátoroktól, hogy androgén szint 
(tesztoszteron) meg ilyesmi, s nem mondom: én is meghökkentem kicsit, amikor láttam azt a dél-afrikai leányt (tudjátok, azt az 
oroszos nevűt) meg a hozzá (úgy ránézésre) hasonlító többieket a kis karcsú fekete és fehér lányok között. Hirtelen nem is tud-
tam: talán egy új versenyszám, valamiféle vegyes páros kezdődik, egy igazi szabad verseny, ahol mindenki szabadon megmutat-
hatja…, mármint, hogy mit tud. Aranyos volt, amikor az egyik kommentátor ezt a kasz…, Caster semenyát idézte, aki a torkánál 
ragadta meg a kérdést. Most akkor férfi vagy nő ő valójában? Kijelentette, hogy nem vitás: ő nő, hiszen ugyanúgy pisil, ahogy a 
lányok. Erről meg az jutott eszembe, hogy a családunkban volt egy öreglány, az Etuka néni, aki csak valamikor közel az ötvenhez 
választott férjet magának, szegény Károly bácsit. na, ezt a Károly bácsit sikerült úgy megnevelnie, hogy férfi minőségében csakis 
ülve volt szabad pisilnie, mert Etuka néni a sarkára állt: ő ugyan nem fogja állandóan takarítani a fürdőszobát egy rosszul célzó 
öregember után…
Hja, hát tényleg – változik a világ! Károly bácsi ezek szerint ma már simán elindulhatna női 800 méteren.

tóth kálmán önkormányzati képviselő vezetésével egy szakemberekből álló csoport mérte fel a szőnyeg állapotát
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nyáron is aktív 
a Krúdy-kör
tagadhatatlan, hogy az egyik legaktí-
vabb kulturális csoport a kerületben a 
Krúdy gyula irodalmi Kör. noha a társa-
ság szülőhelye nem a Xviii. kerület, és 
a tevékenysége országos hatókörű, már 
kilenc éve működik együtt a Zila Kávé-
házzal, ez idő alatt jelentősen hozzájá-
rulva Pestszentlőrinc művészeti életének 
a formálásához. 

legutóbb június 20-án tartott a közösség 
kiállításmegnyitót a bázisán, a kávéház emele-
tén. Ifjabb Zila László elmondta, hogy örömmel 
álltak be annak idején a Krúdy-kör támogatói 
közé, hiszen a céljuk kezdettől az, hogy visz-
szaidézzék az Üllői úton a klasszikus pesti 
kávéházi hangulatot, amelynek a megterem-
téséhez legalább annyira járultak hozzá az 
asztalok körül ülő, dolgozó, beszélgető művé-
szek, mint a cukrászok, szakácsok, pincérek. 
A Krúdy-kör ezúttal is bizonyította tágabb ki-
sugárzását: azzal, hogy három, az ország külön-
böző területeiről származó, de ma már másutt 
élő képzőművész munkáit rendezte össze egy 
kiállítássá. A Debrecenben felnőtt Király Niko-
letta Hévízen él, a Balaton-felvidék szerelmese, 
ez a tájegység munkáinak legfőbb ihletője. Pál 
Dávid szekszárdon született, de a tanulmánya-
it többek között Mátészalkán és Marosvásár-
helyen folytatta, s ma már Újpesten él. Jancsó 
András az erzsébetvárosi Kazinczy utcában ve-
zet galériát, ám 2013-tól éveket töltött Mexikó-
ban, így szín- és formavilága alakításában nagy 
szerepet játszott a maja művészet. 

A három művész képei együtt különös, szí-
nes utazásra hívják a látogatót. 

Ê k. gy.

Fényjáték 
a vizeken
tóparti tájképek fogadták azokat, akik 
augusztus 17-én ellátogattak a Zila Ká-
véházba, a Krúdy gyula irodalmi Kör ki-
állítás-megnyitóval egybekötött könyvbe-
mutatójára. rehorovics Anita festményei 
a Balaton, a Fertő-tó, a velencei-tó és 
más magyarországi vízpartok hangula-
tát, szépségeit és a víztükrök fényjátéka-
it mutatják be.

– Tavaly a Balatonnál és a Fertő-tónál, idén a 
Velencei-tónál nyaraltunk a férjemmel, és ez 
adta az ihletet ahhoz, hogy a tópartokról ké-
szített festményekből legyen kiállítás. Közel 
áll hozzám a víz, sok tóparti, folyóparti képet 
hozok a kiállításokra, mert nagyon érdekel a 
fények játéka a vízfelületen. A víz mellett a csil-
logás és az évszakok változását is szeretem meg-
festeni – mondta el a képeiről Rehorovics Anita, 
aki egy lány ikerpár édesanyjaként egy mesés-
verses kifestőkönyvet készített Kanizsa József 
költővel Bubu kacsa kalandjairól. A kifestő az 
év hónapjait mutatja be versekkel és egy kacsa-
család meséivel.
A kiállítás megnyitóját a 75. születésnapját idén 
ünneplő Kanizsa József író, költő verseiből, írá-
saiból készült irodalmi műsor követte. Az ün-
nepelt Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző 
és Zsuzsa Mihály költő, színművész segítségével 
versben, prózában és dalban mutatta be az élet-
útját, illetve zala megyei szülőfaluját, zajkot, 
ahol egy ötgyermekes olajbányász családban 
nőtt fel.

– A 75 év nem múlt el hiába, hiszen az iroda-
lom és a képzőművészet sok szép külső és belső 
titkot mutatott meg, és kitűnő emberi kapcsola-
tokat hozott számomra – fogalmazott Kanizsa 
József, aki 31 éve tevékenykedik a Krúdy-kör 
titkáraként, és ezen az estén mutatta be 47., 
uram, köszönöm című kötetét.

A zila Kávéház kilenc éve ad otthont a 
Krúdy-kör rendezvényeinek, ez idő alatt szám-
talan festő, képzőművész, illetve író és költő 
volt vendége az esteknek.

Ê P. A.

Minden kiderül, 
mindenki derül

 
Magyarország első örmény nemzetiségi 
színháza, az Artashat Örmény nemzeti-
ségi színház különleges bemutatóra ké-
szül. A nyár közepén hazánkba látogatott 
szarkiszjan ovszanna rendezőnő, akinek 
a vendéglátója a Xviii. kerületi Örmény 
nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából 
négy éve működő Artashat színház Kul-
turális Egyesülete volt.

 

A színház igazgatója, Keller Linda színművész-
nő elmondta:

– A társulatnak abban a megtiszteltetésben 
volt része, hogy a hazájában elismert rendezőnő 
egy, az anyaországban már bemutatott és most 
is műsoron lévő darabot rendezett a magyar kö-
zönség számára. A premier szeptember 15-én 
lesz a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Az Ajakrúzs n°4 című egyfelvonásos komé-
dia kellemes szórakozásnak ígérkezik, mert a 
házassági évfordulójuk megünneplésére készü-
lő házaspár életébe csöppen bele a néző. ám e 
jeles napon semmi sem úgy alakul, ahogy azt 
eltervezték, semmi sem az, aminek látszik. sze-
retet, féltékenység, félreértések, bonyodalom. 
De az előadás végére minden kiderül, s a néző-
téren mindenki derül.

A művésznő beszélt a színházuk alapvető 
céljairól is:

– A magyarországi örmények önkéntes szer-
veződéseként az örmény nemzetiségű állam-
polgárok kulturális örökségének megőrzése és 
továbbadása a fő célunk. Így erősítjük a kötelé-
keinket és az önálló kulturális tevékenységün-
ket. Olyan professzionális színházat álmodtak 
meg, amely magába foglalja az örmény kultúrát, 
zenét, írókat, darabokat. Kizárólag örmény vo-
natkozású, de színes palettát nyújtanak minden 
színházi évadban. Törekvésükben nagy segítség 
számukra a termékeny nemzeti irodalom. Az 
előadásaikban azonban törekszenek a kétnyel-
vűségre, illetve a feliratozásra, hogy a szavak 
mindenkihez eljussanak.

– Olyan különleges, keleti világú és hangu-
latú színházat hoztunk létre, amely a magyar 
emberek számára ez idáig ismeretlen volt. Az 
Artashat színház az Ajakrúzs n°4 című darab-
jával is ajánlja magát – tette hozzá Keller linda.

Ê r. F.

Jubiláló 
művészek 
húsz éve annak, hogy a Művészeti tár-
ló Egyesület tagjai nyaranta bemutatják 
legújabb alkotásaikat a Kondor Béla Kö-
zösségi házban.  

Mintegy félszáz képzőművész, iparművész és 
népművész összefogásával Harangozó József fa-
faragó művész 1985-ben alakította meg a bará-
taival a Művészeti Tárló Baráti Kört, amelynek 
alapító elnöke is ő lett. Tőle Fodor István régész 
vette át a funkciót, akit Buczkó Imre festőmű-
vész, majd Gombai-Nagy Károlyné követett.

A zuglói székhelyű Művészeti Tárló Egye-
sület alkotóinak egy része itt él, s 1987-től 
2004-ig, amikor Buczkó imre volt az elnö-
ke, a székhelye is Pestszentlőrincen volt.  
A kezdeményezés abból a szempontból is nagy 
jelentőségű volt, hogy hazai és határon túli – 
elsősorban erdélyi – művészek együtt adták a 
tagságot. A szervezet kiállításainak húsz éve ad 
otthont a Kondor Béla Közösségi Ház. A leg-
utóbbi tárlaton 17 művész hatvan alkotása volt 
látható. 

 – Mindenki éli az egyéni művészi életét, 
közülük többen más művészeti csoportnak is 
tagjai – mondta Gombai-nagy Károlyné, mű-
vésznevén Gombai zsóka. – évente nem csupán 
egy alkalommal találkozunk, kölcsönösen hív-
juk egymást kiállításokra. nincs közös helyisé-
günk, az egyesület központja a lakásomon van, 
ott látom el az egyesület ügyviteli feladatait.  

A civil szervezet tagjai a szellemi örökséget 
tisztelve és továbbmentve ápolják a művészeti 
és kulturális hagyományokat, és szeretnék elér-
ni, hogy az ifjúság minél szélesebb köre ismerje 
meg azokat és az alkotói közösséget.

Ê Fülep E.    

Honnan és mikor indult útjára a rendezvényso-
rozat? Mi, magyarok, mikor csatlakoztunk, és 
a XViii. kerület mit tud a sikeres lebonyolítás 
érdekében nyújtani? – kérdeztük Árvay Márton 
főszervezőt. 

– A rendezvénysorozat németországból in-
dult útjára 1997-ben. Azóta a graffitiművészek 
indonéziától salvadoron át az Egyesült államo-
kig és Ausztráliáig több városban mutatták már 
be az alkotásaikat. A rendezvény magyarországi 
megrendezésének ötlete 2014–2015-ben fogal-
mazódott meg. Az ötletből valóság lett, és már 
két éve látom el a főszervezői feladatokat. nagy 
szerencsémre ma már egy komplett csapat segíti 
a munkát. Az itteni adottság is nagy szerencse: 
a XViii. kerület könnyen megközelíthető, kőha-
jításnyira van a repülőtértől, és rendelkezik egy 
400 méter hosszú, 1200 négyzetméteres össze-
függő falfelülettel. 

A graffitisek alkotásait vegyes érzelmekkel 
fogadják az emberek, egyesek csak sima falfirka-
ként minősítik (főleg, ha nem a megfelelő helyen, 
például frissen felújított épületek falán tűnnek fel 
ugyanazok a krikszkrakszok). Egyre több helyen 
láthatunk azonban Budapesten is színes, szelle-
mes alkotásokat, amelyek megrendelésre kerül-
tek fel tűzfalakra, amúgy szomorú falfelületekre.

– Az ipari területek szürke, illetve egyszínűre 

festett falai magukban hordozzák annak lehető-
ségét, hogy a fiatal, feltörekvő vagy éppen már 
gyakorlott profi művészek használják, színesít-
sék ezt az életteret. Egy megfestett fal még sosem 
tett kárt senkiben, még akkor sem, ha nem nyeri 
el mindenki tetszését.

szemlélődés közben elcsíptem egy-egy látoga-
tó félmondatát, volt, aki ritka jó fejeknek, és volt, 
aki fura figuráknak tartotta a művészeket. Mi-
lyenek ők valójában?

– Bőven akadnak jó fejek és fura figurák is. 
Egy dolog biztos, szeretett hobbijukért komoly 
anyagi áldozatokat képesek hozni. Bár a szpon-
zoroknak köszönhetően a festék és a lakhatás 
ingyenes, az utazási költségek és a gyakran ki-
szabott büntetések nagyon megterhelik a pénz-
tárcájukat. De vállalják, mert imádják, amit 
csinálnak. Őszinte vágyuk egyre több emberrel 
megismertetni, megszerettetni a művészetüket. 
Büszke vagyok arra, hogy itt és most huszonhat 
külföldi és huszonhárom hazai graffitis fújta a 
falat.

Kedves olvasók: a művek jó ideig láthatók a 
Május 1. téren, a szemeretelep vasútállomásnál. 
érdemes elmenni egy családi séta keretében, 
hogy eldöntsék, közelebb került-e ez a művészeti 
ág a szívükhöz, vagy marad az elutasítás.

Ê gönczöl A.

A vigasság a hagyományokhoz híven az új kenyér 
megszentelésével kezdődött, amelyről Horváth-
Csitári Boglárka evangélikus lelkész gondosko-
dott. Az előrelátás jóvoltából számos vendég lép-
hetett megszentelt kenyérszelettel a kezében az 
események sűrűjébe.

– Az utcabálra nem lehet véletlenül kijön-
ni, erre a bulira készülni kell – mondta Ujvári 
Miklósné, Jutka, a programot szervező Együtt 
Pestszentimréért Egyesület elnöke. – Ki kényel-
mes, táncra gyártott cipőben, ki zsírosabb fala-
tokkal teli gyomorral érkezik, hiszen így több 
sör csúszik le, s aki biztatásra vágyik, az is jó 
helyen van. 

Amilyen gyorsan jött az elnök, olyan gyorsan 
tova is tűnt az érkező vendégek fogadására. 

Az utcabál szervezői az apróságokra is gondol-
tak: a megunhatatlan ugrálóvár és ponilovaglás 
élményében lehetett részük. Mielőtt felcsendül-

tek a slágerek, oktatással egybekötött néptánc-
bemutatón rótta profi és amatőr a talpalávalót. 
Könczei Árpád koreográfus szatmári, kalotaszegi 
és mezőségi táncok gyakorlati titkait tette köz-
kincsé. nem állítható, hogy mindenki összhang-
ban mozgott a mesterrel, ám a jó szándék vitat-
hatatlan volt.

A nosztalgikus zenét ismét a Chameleon ze-
nekar szolgáltatta a résztvevők nagy örömére. Az 
örömérzés csak fokozódott, miután a szervező 
egyesület elnöke ingyensörre invitálta a nagy-
érdeműt. Rendesen fogyott a kürtőskalács, a 
lángos, a hamuban sült pogácsa, s rövidebb-hos-
szabb sorok alakultak ki a sörsátor és a borpatika 
előtt is. 

A hangulatra tehát most sem volt panasz. A 
szent istván-napi utcabált az est fénypontjának 
számító tűzijáték zárta. 

Ê -gönczöl- 

Graffitisok színe-java 
szorgoskodott a kerületünkben
Budapest, azon belül a Xviii. kerület neves külföldi és magyar graffitiművészek rendel-
kezésére bocsátott egy több mint 400 méter hosszú falfelületet augusztus 19–20-án a 
Május 1. téren a Meeting of styles nemzetközi streetart- és graffititalálkozó keretében.

Hurrá, ismét utcabál volt!
A pestszentimrei szent istván-napi utcabál immár tizedik alkalommal hozta azt, amit 
várnak tőle: nosztalgiazenével dúsított kellemes, kötetlen együttlétet. hofi gézát idézve 
egyetlen íratlan elvárás volt: próbálj meg lazítani. A sportkastélynál ez sikerült is au-
gusztus 19-én. 
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Puskás AttilA     

A pénteki nyitónapon a Kolibri Táncegyesület 
fellépése melegítette be a színpad és a fesztivál 
közönségét, akik a sörkimérések termékeinek 
kóstolgatása mellett mindenféle, az italhoz illő fi-
nomsággal – többek között sült kolbásszal és lán-
gossal – csillapíthatták az éhségüket. 

történelMi szereP
A magyar kézműves sörgyártás évről évre nép-
szerűbb. A sörkedvelők a már bevált kedvencek 
fogyasztása mellett szívesen ismerkednek meg 
az újabb termékekkel is. A fesztivál megnyitó-
ján Kucsák László országgyűlési képviselő – aki 
Ughy Attila polgármesterrel együtt a program 

fővédnöke volt – úgy fogalmazott, hogy remé-
li: a forró hangulatról nemcsak a nyár, hanem a 
sztárfellépők is gondoskodni fognak. Emellett 
mindenkinek azt kívánta, hogy minél több sörkü-
lönlegességgel ismerkedjenek meg a három nap 
alatt.

Ughy Attila megemlítette, hogy a magyar sör-
főzésben a XVIII. kerületnek történelmi szerepe 
van, hiszen Mayerffy Xavér Ferencnek a XIX. 
század első felében komlóültetvényei voltak itt. 
A Szent Lőrinc-pusztai gazdaságban termelte a 
komlót pesti és budai sörfőző házai számára, és 
a kézműves tevékenységnek számító sörfőzést 
Mayerffy emelte nagyüzemi szintre Magyaror-
szágon. E helytörténeti érdekességről egyébként 
a Tomory Lajos Múzeum által készíttetett és in-

gyenesen osztogatott, ízléses söralátétről is tájé-
kozódhattak a fesztivál résztvevői.

CsAládi szórAkozás
A fesztiválon természetesen mindennap részt vett 
az ötletgazda, Galgóczy Zoltán alpolgármester is, 
aki három évvel ezelőtt még csak reménykedett 
abban, hogy a kezdeményezése rövid időn belül 
egy valóban népszerű kulturális fesztivállá növi 
ki magát. 

– A péntek és a szombat nagyon jól sikerült 
Korda György és Balázs Klári, illetve a Bon-Bon 
együttes koncertjével. A vihar vasárnap közbe-
szólt, így az esti sztárfellépő, Kaczor Feri nem 
a színpadon, hanem a pavilonban tartotta meg a 
koncertjét, de még az esőben is álltak kint rajon-
gók – mondta az alpolgármester, aki fontosnak 
tartja, hogy a fesztivál a kerületi tehetségeknek is 
lehetőséget ad a szereplésre. 

A Kolibri mellett felléptek a PL Team Dance 
Stúdió, a Botafogo Táncegyüttes és a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola táncosai is. 

– Nagyon lényegesnek tartom azt is, hogy a 
program erősíti a XVIII. kerület közösségét, ez 
talán az egyik legfontosabb funkciója a rendez-
vénynek. A családok számára is kellemes idő-

töltés volt a három nap, hiszen a legkisebbektől 
a nyugdíjasokig mindenkinek kínált szórakozási 
lehetőséget – tette hozzá az alpolgármester.

BŐségEs válAsZtéK
nyolc kiállító hozta el kézműves 
söreit a Kossuth térre, köztük a 
Csíki sör Manufaktúra már harmadik 
alkalommal. sokan voltak kíváncsiak 
a Mister sörház, a domján sörfőzde, 
a Zirci Apátsági Manufaktúra és a 
többi résztvevő söreire is. Összesen 
mintegy 40-féle sört lehetett megkós-
tolni, így mindenki találhatott kedvére 
való nedűt.
A fesztivál jövőjéről szólva galgóczy 
Zoltán elmondta, hogy tovább kell azt 
fejleszteni, például szeretne több – a 
fiatalok között is népszerű – sztárfel-
lépőt csábítani Pestszentlőrincre. 
– Ez elsősorban pénzkérdés, de na-
gyon örülök annak, hogy a három év 
alatt a látogatottság alapján egyér-
telműen kiderült, hogy szükség van 
a kerületben erre a gasztrokulturális 
rendezvényre.

HűsÍTŐ nEDűK A FORRósáGBAn
Augusztusi felfrissülés a Kossuth téren

 

� lassan hagyományossá válik Pestszentlőrincen a szent lőrinc-napi 
kézműves sörfesztivál. Az idei volt a harmadik nyár, amikor számos 
magyar kézműves sörmanufaktúra hozta el ismert vagy különleges 

söritalait a kossuth térre az augusztus 4–6. közötti hétvégén. A forróság-
ban sokakat vonzott a hűs nedű, és a sörözés mellett a kulturális progra-
mok is érdekelték a látogatókat, miközben a gyerekek önfeledten ugrálhat-
tak, körhintázhattak, vonatozhattak a minividámparkban.
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�Az ősz első hónap-
jának elején hosszú 
évek óta a Bókay-kert 

ad otthont Pestszentlőrinc-
Pestszentimre legnagyobb 
családi, gasztronómiai 
rendezvényének.  ebben 
az évben – a szokásoknak 
megfelelően – nemcsak a 
fesztivál központi témája 
újul meg, hanem a szep-
temberi kóstoló elnevezés 
is megváltozik: Bókay-kerti 
napokra. A szeptember 
8–9-i esemény alcíme 
Csülökfesztivál.

A szervezők célja a névváltozta-
tással az, hogy tovább erősítsék 
Pestszentlőrinc különleges közpark-

jának, a Bókay-kertnek a hírnevét. 
Az idei rendezvény egy igazán ma-
gyaros étel, a csülök körül forog az 
eseménynek otthont adó, ebben az 
évben is sokat fejlődő közparkban.

A fesztivál főszervezője, Csempesz 
Iván, a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. Sport-, Rendez-
vény- és Médiadivíziójának vezetője 
úgy fogalmazott, hogy a Bókay-kert 
megérdemli, hogy névadója legyen a 
XVIII. kerület legnagyobb rendezvé-
nyének.

– A terület a fejlesztések ered-
ményeképpen folyamatosan épül és 
szépül. Amint lezárul egy fejlesztési 
ütem, már látjuk a következő idő-
szak teendőit, de talán nem elbizako-
dottság azt kérni, hogy álljunk meg 
egy pillanatra, és örüljünk együtt a 
megújult kerti tavaknak, a moderni-
zált elektromos hálózatnak, vagy az 
újonnan épült műfüves labdarúgópá-

lyának. Azért, hogy a park levegője 
tisztább legyen, a pöfögő kistraktort 
elektromos szállítókocsira cseréltük. 
A környékbeli fiatalok régi vágyát 
teljesítve még az idén elkészül egy 
nemzetközi szinten is értékelhető 
BMX-pálya és a hozzá kapcsolódó 
gördeszkapálya – sorolta az újdonsá-
gokat és a közeli terveket Csempesz 
Iván.

A Bókay-kert népszerűsége töret-

len a családok körében, sőt a szerve-
zők szerint talán még nagyobb, mint 
valaha.

– Ennek ékes bizonyítéka az, 
hogy a rendszeresen sportolókon kí-
vül egyre többször látni itt piknike-
ző társaságokat, unokával futballozó 
nagyszülőket, az árnyas fák alatt ba-
bakocsit toló, közben együtt tornázó 
anyukákat vagy az esküvői fotózás 
helyszíneként a kerti tavat válasz-

tó párokat – tette hozzá Csempesz 
Iván.

A Bókay-kerti Napok Csülökfesz-
tiválján a vásári forgatag és az ételek, 
italok mellett a kulturális program is 
érdekesnek ígérkezik. Két színpadon 
követik egymást a fellépők. A pénteki 
nap sztárvendége a V-Tech és a TNT 
együttes lesz, szombaton a Fesztivál-
színpadon a Csík zenekar ad koncertet.

Ê Puskás Attila

éRDEMEs lEsz KósTOlGATni
Szeptemberi Kóstoló helyett Bókay-kerti Napok

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

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

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Csülökfesztivál
2017. szeptember 8-9.

a Bókay-kertben

2017. 09. 08. péntek

Nagyszínpad
14:00 Megnyitó
14:30  Román Nemzetiségi 

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

2017. 09. 09. szombat

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

az LGT sztárjaival

2017. 09. 09. szombat

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

Kovács Lázárral
15:00  Gyermek főzőverseny  

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

tavaly a beatrice fellépése vonzott hatalmas tömeget, idén a tNt és a csík zenekar lesz a sztárvendég

tElt háZ várhAtÓ A FŐZŐvErsEnyEn
sülve, főve, sörrel, borral – a csülök elkészítésének számos módja van. A szervezők remélik, 
hogy ahogy az elmúlt években, úgy az idén sem hagyja cserben a versenyzőket a fantáziájuk, és 
számos különleges recepttel is megpróbálkoznak.
– hetven főzőhely áll a csapatok rendelkezésére, és már majdnem mindegyikre akadt jelentkező. 
Azt már tudjuk, hogy a résztvevők többsége valamilyen csülökételt fog készíteni – mondta 
sonnewendné lengyel orsolya szervező.
A hagyományos kategóriákban is lehet nevezni, a bográcsokban rotyoghatnak a különféle 
pörköltek és halételek, s a grillezés megszállottjainak sem kell lemondaniuk a jó hangulatú 
versengésről. A zsűri elnöke ezúttal is Kovács lázár sztárséf lesz.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ha kérik, bevásárolnak, kitakarítják a lakást, megpucolják az ablakotegyház

�Amikor e sorok 
megjelennek, már 
javában szorgoskod-

nak a kerületben azok a 
fiúk és lányok, akik úgy 
döntenek, hogy segítenek 
másokon, elsősorban 
az idősebb, egyedülálló 
embereken.  
A segíthetünk? elnevezé-
sű, két éve született kez-
deményezés egyik életre 
hívóját, a kerületi Agapé 
gyülekezet lelkipásztorát, 
Paul Hendersont kértük, 
számoljon be az idei jóté-
konysági akcióról.

 
– Emlékszem, tavaly is várták a rászo-
rulók, hogy segítsenek nekik, hogy egy 
napig elvégezzék helyettük azt, amit ők 
már nehezebben tesznek meg, miköz-
ben a fiatalabbak úgy, hogy észre sem 
veszik. 

– Ez a kezdeményezésünk lényege. A 
gyülekezetünk fiataljai könnyen oldják 
meg azokat a dolgokat, amelyek a se-
gítségre szorulóknak gondot okoznak. 
Miért ne lennénk a segítségükre, ami-
kor nekünk ez semmibe nem kerül?

Mindent,  
AMit kérnek
– Csak egy kicsit kell az emberek felé 
fordulni, ha képletesen is, belenézni a 
szemükbe. Ehhez valóban nem kell sem-
mi különös, csak néhány gondolat lélek-
től lélekig, amit tett követ.

– Amikor, életre hívtuk a segíthe-
tünk? akciót, a gyülekezetünk hatvan-
hetven fiataljából jószerével csak azok 
nem jelentkeztek, akik nem voltak itt-
hon. 

– Hogy informáljuk azokat, akiknek 
szüksége lehet az ifjú agapésok segítségé-
re? Mit vállalnak, miben segítenek?

– nehéz összefoglalni ezt röviden, 
mert aki megkeresi a gyülekezettün-
ket, annak természetesen mindenben 
segítünk a normális határokon belül. 

Ha kérik, bevásárolunk, felvisszük pél-
dául a nagyobb súlyú élelmiszereket. 

Ha kérik, kitakarítjuk a lakást, megpu-
coljuk az ablakot, vagyis megcsinálunk 

mindent, amivel boldog napot tudunk 
szerezni.

szePteMBeri 
AlkAlMAk
– Mivel e sorok pontosan a Segíthetünk? 
akció félútján, augusztus 24-én, csütör-
tökön lesznek olvashatók a lapunkban, 
várható-e, hogy megnő majd a kérések 
száma?

– állunk elébe, a fiataljaink erre 
szánják ezeket a napokat, s biztos va-
gyok abban, hogy az idén is sokaknak 
szereznek örömöt.

– Az augusztus vége, a szeptember 
eleje a Segíthetünk? akciótól függetlenül 
is mozgalmasan szokott telni a gyüleke-
zetük életében. Így lesz most is?

– igen, mert augusztus 29-én, szep-
tember 5-én és 12-én lesz három alkal-
munk, amikor kötetlen beszélgetés köz-
ben közelebb kerülhetünk egymáshoz 
és az Úrhoz. Ezek iránt, ha lehet, még 
nagyobb az érdeklődés, hiszen már a 
legtöbben itthon lesznek.

– Hol rendezik meg ezeket az össze-
jöveteleket?

– A gyülekezeti házunkban, a Kon-
dor sétány 18. alatt várunk mindenkit, 
fiatalokat is, idősebbeket is. 18 és 19 óra 
között lesznek ezek az alkalmak, amik 
nem egyebek, mint kötetlen beszélgeté-
sek, de olyanná szeretnénk tenni azo-
kat, hogy lélekig érjenek, megérintsék 
azokat, akik a vendégeink lesznek.

köszönetPiknik
– Tudni való, hogy a gyülekezet fiatal-
jai ellenszolgáltatás nélkül vállalják a 
segítő munkát, de azért megkérdem: 
viszonozzák-e a segítőkészségüket?

– nem feledkezünk meg róluk, 
mert rendezünk egy pikniket, megkö-
szönve, amit másokért tettek. Persze 
nem ezen van a hangsúly, hanem azon, 
hogy miként, milyen őszinteséggel for-
dulunk az embertársaink felé. Azt hi-
szem, manapság már önmagában ez is 
kincset ér…

„Megcsinálnak 
mindent, amivel 
boldog napot tudnak 
szerezni.”

Segíthetünk? – Egy hétEn át
Megint „akcióba lép” a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Minden év augusztusának második szom-
batján tartják a szejkefürdői unitárius Talál-
kozót a nagy székely író, néprajzi gyűjtő Or-
bán Balázs sírjához vezető székelykapuknál. 

A tizenkilencedik alkalommal megszerve-
zett találkozó augusztus 12-től 19-ig tartott 
a reformáció 500. és a vallásszabadság ki-
hirdetésének 449. évében.

A szervező a Magyar unitárius Egy-
ház Képviselő Tanácsa, a magyarországi 
egyházkerület és a Küküllői unitárius 
Egyházkör volt.

A szejkefürdői találkozó egy, a XiX. 
században feljegyzett unitárius talál-
kozóban gyökerezik. A Kis- és a nagy-
Homoródmente unitárius egyházközsé-
geinek tagjai az aratás és a csépelés utáni 
időszakban, augusztus utolsó vasárnap-
ján felmentek Homoródfürdőre, ahol a 
források mellett istentiszteletet tartottak, 
majd mulattak. Az Erdély másodszori 
elcsatolását követő években még élt ez 
a hagyomány, a kommunista diktatú-
ra idején azonban szünetelt. E vallási 
hagyomány újraélesztése és egyetemes 
szintre emelése 1999-ben történt meg.

A találkozóra egy közel 20 fős delegá-
ció utazott a kerületből, dr. Szent-Iványi 
Ilona lőrinci unitárius lelkész vezetésé-
vel, Giba Ferenc gondnok, valamint pres-
biterek és hívek részvételével. A lelkész 
ünnepi istentisztelet keretében úrvacso-
rát osztott, palástos szolgálatot végzett.

A szejkefürdői program a pestszentlő-
rinci hívek által vitt unitárius zászló át-
adásával kezdődött, majd Bálint Benczédi 
Ferenc, a Magyar unitárius Egyház püs-
pöke, Kántor Csaba, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspökhelyettese és 
Gálfi Árpád, székelyudvarhely polgár-
mestere mondott üdvözlőbeszédet.

Az ünnepi istentiszteleten Kászoni 
Kövendi József, a Magyar unitárius Egy-
ház püspöki helynöke szolgált. A részt-
vevők az istentisztelet után megkoszo-
rúzták Orbán Balázs sírját. 

szórakoztatásként a dicsőszentmárto-
ni Kökényes néptánc-együttes Kiskükül-
lő menti népdalokat és néptáncokat 
adott elő.

„Augusztus utolsó 
hetében a Balaton partján 
lesz hittantábor szabó 
Csengele hitoktató-lelkész 
szervezésében. 

MélyRE nyÚló 
GyÖKEREK
Unitárius találkozó Erdélyben

Hatvan-hetven fiatal segít az önkéntes akció során

Megújulni, 
Megerősödni, 
szolgálni

 
Ötszáz évvel a reformáció 
után ez a három szó is az 
eszembe jut. Pestszentimrei 
evangélikus lelkészként kü-
lönösen fontos ez, hiszen aki 
mostanában elmegy a nemes 
utca 62. előtt, láthatja, hogy 
ott valami változik. Templom 
épül. Egy templom annak a 
gyülekezetnek, amelyik év-
tizedek óta hűségesen várja, 
hogy saját lelki hajlékában 
lehessen. A templomépítéssel 
párhuzamosan a gyülekezeti 
élet is megújul. Csaknem két 
éve kezdődött el ez a folya-

mat. Akkor, amikor az alkalmak gyakoribbá váltak, és megjelen-
tek új családok, emberek, akik érzik, szükség van egy közösség-
re, amely megtartja, megerősíti őket a hétköznapokban. Közel 
lenni istenhez, közel kerülni az Ő életet adó jó híréhez egyfajta 
reformációi vívmány, ami fél évezred után ugyanúgy frissít, erőt 
és bátorítást ad az embereknek.

Ebben a jó hírben kell megerősödni. nemcsak a gyülekezet-
nek, de a ma emberének is. Mert ma nagy szükség van erre a jó 
hírre. szükség van isten vigasztaló szavára. szükség van a báto-
rító útmutatására. szükség van arra, hogy az örömeinkben is Ő 
kísérjen bennünket.

Megújulni, megerősödni, szolgálni. Egy olyan világban tenni 
mindezt, amikor mindenki a sikert, a hasznot, a minél nagyobb 
profitot hajhássza. Ezekben az időkben az egyház nem e világi 
sikerekre, haszonra törekszik, hanem örök értékeket közvetít, 
örök kincseket ad át a ma emberének. Mindezt úgy teszi, hogy 
megújul, megerősödik és szolgál. Vallva az evangélikus himnusz 
sorait, luther Márton gondolatait: „Erős vár a mi istenünk, Jó 
fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi 
oltalmunk.”

Ê Horváth-csitári boglárka
evangélikus lelkész

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a pestszentlőrinci unitárius 
gyülekezet, sok eseménnyel, programmal. Ezek közé tartozott a konfir-
máció, amelyen szép számban vettek részt fiatalok. Június 18-án hatan 
állták körül az úrasztalát, hogy bizonyságot tegyenek a hitükről. évről 
évre vannak felnőtt konfirmandusok is.



Városkép p 2017. augusztus 23. XXVI. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

11Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésén született rendeletek, határozatok Közélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással megalkot-
ta 12/2017. (V.26.) sz. rendele-
tét az önkormányzat 2016. évi 
zárszámadásáról, és felkérte a 
polgármestert, hogy az önkor-
mányzat 2017. évi költségveté-
séről szóló 2/2017. (ii.23.) sz. 
rendelet módosítása során gon-
doskodjon a maradvány elői-
rányzatosításáról.
p 2. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 5 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással hozta meg 
13/2017. (V.26.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017. (ii.23.) sz. 
rendelet módosításáról.
A testület 14 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat által szervezett 
nyári napközis táborokban az 
alaprajban térítésmentesen biz-
tosítja a szünidei étkeztetésre 
jogosult gyermekeknek a napi 
háromszori étkezést és a tábor-
használatot. 
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy az önkormányzat 
által szervezett nyári napközis 
táborokban a kerületi lakcím-
mel rendelkező gyermekeknek 
az alaprajban a táborhasználatot 
továbbra is napi 100 forint/fő dí-
jért, az étkeztetést a mindenkor 
hatályos, a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti alap-
ellátásokról és a fizetendő téríté-
si díjakról szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfe-
lelően biztosítja.
A testület 14 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással döntött arról, hogy az 
önkormányzat által szervezett 
nyári napközis táborokban a ke-
rületi lakcímmel nem rendelke-
ző gyermekeknek az alaprajban 
a táborhasználatot 2017. június 
1-jétől napi 700 forint/fő díjért, 
vagyis az étkeztetést biztosító 
szállítóval kötött szerződésben 
foglalt szállítói áron biztosítja.
p 3. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással megalkotta 
14/2017. (V.31.) sz. önkormány-
zati rendeletét a Cziffra György–
Margó Tivadar–Városház–
szélmalom–Kiss istván utca 
által határolt terület kerületi 
építési szabályzatáról és szabá-
lyozási tervéről.

hAtáRozAtok
p 4. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (Xii.20.) önkormány-
zati rendelet 73. § (3) bekezdés 
d) pontja alapján visszahívja a 
népjóléti bizottság alelnökét, 
stadler Györgyöt, és ezzel egyi-
dejűleg székely imrét választja 
meg helyette. A képviselők fel-
kérték a polgármestert, hogy 
módosítsa a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 42/2011. (Xii.20.) 
önkormányzati rendelet 3. sz. 
függelékét a bizottsági tag cse-
réjének átvezetése céljából.
p 5. A képviselők, figyelembe 
véve a testületi, ügyrendi és ko-
ordinációs bizottság javaslatát, 
21 igen szavazattal egyhangúlag 
egyetértettek az önkormány-
zattal együttműködési meg-
állapodással rendelkező civil 
szervezeteknek az előterjesztés 
1. sz. mellékletében szereplő 
támogatásával és azzal, hogy a 
támogatásukra elfogadott ösz-
szeget az 1. sz. melléklet szerint 
osszák fel.
A képviselő-testület, figyelem-
be véve a testületi, ügyrendi és 

koordinációs bizottság javas-
latát, 21 igen szavazattal egy-
behangzóan egyetértett a civil 
alap terhére kiírt pályázat kere-
tében pályázó alapítványoknak 
az előterjesztés 2. sz. mellékle-
tében szereplő támogatásával 
és azzal, hogy a támogatásuk-
ra rendelkezésre álló pályázati 
forrást a 2. sz. melléklet szerint 
osszák fel. 
A képviselő-testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 1. és 2. sz. mel-
lékletében szereplő, civil szer-
vezetekkel kötendő támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételére és a 
szerződések aláírására.
p 6. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy határozott, hogy az ön-
kormányzat együttműködési 
megállapodást köt a Magyar-
országi Evangélikus Egyházzal. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 
1. sz. mellékletében szereplő 
együttműködési megállapodás 
aláírására.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan döntött ar-
ról, hogy az önkormányzat 
támogatási szerződést köt a 
Magyarországi Evangélikus 
Egyházzal, amelyben támo-
gatást nyújt a sztehlo Gábor 
Evangélikus óvoda, általános 
iskola és Gimnázium bővítésé-
hez kapcsolódó tervpályázat le-
folytatásához legfeljebb bruttó 
2.886.000 forint értékben, vala-
mint a pestszentimrei evangéli-
kus egyházközség templomához 
tartozó parókiaépület korsze-
rűsítéséhez legfeljebb bruttó 
16.114.000 forint értékben. 
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert, hogy a támoga-
tási szerződést aláírja és megte-
gye az ehhez kapcsolódó intéz-
kedéseket.
p 7. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat kezdeményezi a Mar-
gó Tivadar u. 116–118. alatti 
150230/13 hrsz-ú ingatlanon 
található Herrich–Kiss-villának 
a Budapest főváros építészeti 
örökségének fővárosi helyi vé-
delméről szóló 37/2013. (V.10.) 
Főv. Kgy. rendelet szerinti fő-
városi helyi védelem alá helye-
zését (Budapest fővárosi helyi 
védettségű építészeti örökségé-
nek jegyzékébe való felvételét), 
s felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre.  
p 8. A testület tulajdonosi jog-
körében eljárva 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Városgazda XViii. ke-
rület nonprofit zrt. 2017. évi 
üzleti tervét az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.
p 9. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 3 tartózko-
dással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a 2017. július 
1-jétől 2020. június 30-ig ter-
jedő időszakra megbízási szer-
ződést köt könyvvizsgálói fel-
adatok ellátására az East-Audit 
igazságügyi Adó-, Járulék- és 
Könyvszakértő, Tanácsadó zrt-
vel (4025 Debrecen, széchenyi 
u. 15., cégjegyzékszám: 09 10 
000331, adószám: 12476963-2-
09) az előterjesztés 1. sz. mel-
léklete szerint. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert 
a szerződés véglegesítésére és 
aláírására.
p 10. A testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
A Kossuth tér komplex megújí-
tása ii. című pályázat kapcsán 
az együttműködési megálla-
podás aláírására, valamint az 
ehhez szükséges intézkedésekre 

és nyilatkozatokra. A képvise-
lő-testület 21 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert A 
Havanna-piac közösségi célú 
megújítása című pályázat kap-
csán az együttműködési megál-
lapodás aláírására, valamint az 
ehhez szükséges intézkedésekre 
és nyilatkozatokra. 
A testület 21 igen szavazattal 
egybehangzóan a következő-
képpen módosította a 329/2016. 
(Vi.28.) sz. határozatát: 
Budapest Főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy a KEHOP-
5.2.9-16-2016-00107 azonosító-
számú, Energetikai fejlesztések 
megvalósítása Budapest XViii. 
kerületében című projekt 
megvalósításához a szükséges 
58.493.057 forintos önrészt a 
megvalósítás éveiben hatályos 
költségvetés terhére biztosítja és 
elkülöníti.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre és 
nyilatkozatokra.  
A projekt címe: Energetikai fej-
lesztések megvalósítása Buda-
pest XViii. kerületében:
– Bókay árpád általános isko-
la (hrsz. 150000), 1181 Wlassics 
Gyula utca 69.
– Dohnányi Ernő zeneiskola 
Alapfokú Művészeti intézmény 
Tagintézménye (hrsz. 155296) 
1183 Gyöngyvirág utca 10.
– Micimackó Bölcsőde (hrsz. 
142858), 1188 Pázsit utca 1–3.
Pályázati felhívás száma: 
KEHOP-5.2.9.
Projekt összes költsége: 
198.927.006 forint
Projekt elszámolható költsége: 
198.509.855 forint
Támogatás összege: 140.016.798 
forint
Önerő összege: 58.493.057 fo-
rint
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyöntetűen az alábbiak 
szerint módosította a 91/2017. 
(iV.28.) sz. határozatát: 
Budapest Főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy Az önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása 2017 című pályázat 
keretében A Pestszentlőrinci 
Mocorgó óvoda (1181 szélma-
lom u. 29–31., hrsz. 150230/13) 
konyhájának felújítása című 
pályázat megvalósítására 50 
százalékos önerőt, azaz legfel-
jebb bruttó 9.500.000 forintot 
biztosít a 2017. évi költségvetés 
terhére, valamint vállalja, hogy 
a támogatott beruházást annak 
megvalósításától számított tíz 
évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően, a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabály-
ok betartásával használja.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.
A testület a 89/2017. (iV.28.) sz. 
határozatát 21 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint 
módosította:
Budapest Főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az Önkor-
mányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatása 2017 
címmel benyújtandó pályázat-
hoz a teljes bekerülési költség 
54,5 százalékát, azaz legfeljebb 
bruttó 60 millió forintot önerő-
ként biztosít a 2017. évi költség-
vetés terhére, valamint vállal-
ja, hogy a fejlesztéssel érintett 
ingatlant tíz évig az eredeti 
rendeltetésének megfelelően, a 
működésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok betartásával hasz-
nálja. A képviselők felkérték a 
polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre. 
A képviselő-testület 21 igen 

szavazattal egybehangzóan az 
alábbiak szerint módosította a 
92/2017. (iV.28.) sz. határozatát:
Budapest Főváros XViii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-tes-
tülete elfogadja az előterjesztés 
kiegészítésének 1. sz. mellékle-
tét képező A Pestszentlőrinci 
Mocorgó óvoda konyhájának 
felújítása című pályázat kereté-
ben benyújtandó megvalósítási 
és finanszírozási ütemtervet. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre, vala-
mint a pályázat megvalósítása 
érdekében az ütemterv esetleges 
módosítására. 
p 11. A testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy – az integrált Település-
fejlesztési stratégiában rész-
letezetteknek megfelelően – a 
közigazgatási határain belül el-
helyezkedő és a tulajdonában 
álló, illetve a tulajdonában nem 
álló, de harmadik személyek-
kel erdőgazdálkodási feladatok 
ellátására megkötött vagy jövő-
ben megkötendő megállapodás 
alapján az érintett erdők mint 
különös jelentőségű természeti 
területek rendjének és tiszta-
ságának védelme, azok rendjét 
megbontó jogsértések hatéko-
nyabb megelőzése, megaka-
dályozása, az önkormányzat 
erdőgazdálkodási feladatainak 
hatékonyabb ellátása, valamint 
a kerületi erdőterületek rekre-
ációs fejlesztése, az erdő köz-
jóléti funkciójának erősítése 
érdekében a városfejlesztés (te-
lepülésfejlesztés) szerves része-
ként a kerületi zöldfelület-gond-
noksági feladatok ellátására a 
Városrehabilitáció18 zrt-t jelöli 
ki. 
A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
ClXXXiX. törvény (Mötv.) 23. 
§ (5) bekezdésének 5. pontja 
szerint a saját tulajdonú erdő-
ket (hrsz. 140014/1, 143743) a 
városfejlesztés (településfejlesz-
tés) szerves részeként a kerületi 
zöldfelület-gondnoksági felada-
tokat a kerületi önkormány-
zat kötelező feladatként, míg a 
Mötv. 10. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a ke-
rületben elhelyezkedő, de tulaj-
donában nem álló erdőket (hrsz. 
137671/3, 137671/5, 156078, 
156090, 156092, 156096/3, 
156098, 156102, 156143) önként 
vállalt feladatként látja el.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező feladatellátási 
szerződés 1. sz. módosításterve-
zetét jóváhagyásra küldje meg a 
támogatásokat vizsgáló irodá-
nak. Egyúttal arra is felkérték 
és felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a feladatellátási szer-
ződés módosításában a támoga-
tásokat vizsgáló iroda esetleges 
javaslatait átvezesse, és az iroda 
jóváhagyását követően aláírja 
azt, továbbá tegye meg az egyéb 
szükséges intézkedéseket.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy gondoskodjék a kerületi 
zöldfelület-gondnoksági tevé-
kenységgel bővülő feladatok 
ellátásához szükséges forrás át-
csoportosításáról, és azt műkö-
dési támogatásként bocsássa a 
társaság rendelkezésére. 
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egyöntetűen úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat há-
romoldalú megállapodást köt a 
Városrehabilitáció18 zrt-vel és a 
Pilisi Parkerdő zrt-vel a XViii. 
kerület közigazgatási határain 
belül elhelyezkedő, a tulajdoná-
ban nem álló erdők mint külö-
nös jelentőségű természeti terü-
letek rendjének és tisztaságának 
védelme, az azok rendjét meg-
bontó jogsértések hatékonyabb 
megelőzése, megakadályozása, 

az önkormányzat erdőgazdálko-
dási feladatainak hatékonyabb 
ellátása, a kerületi erdőterületek 
rekreációs fejlesztése, az erdő 
közjóléti funkciójának erősítése 
érdekében a városfejlesztés (te-
lepülésfejlesztés) szerves része-
ként a kerületi zöldfelület-gond-
noksági feladatok ellátására a 
mindenkori költségvetési lehe-
tőségek függvényében, azzal, 
hogy a zöldfelület-gondnoksági 
feladatok  keretében különösen 
az alábbi – a Pilisi Parkerdő zrt. 
kötelező feladatkörébe nem tar-
tozó, illetve a kötelező feladatát 
meghaladó mértékű – tevékeny-
ségek ellátása történik:
1. Hulladék összegyűjtése és 
meghatározott gyűjtőpontra 
szállítása.
2. Erdei utak karbantartása (be-
lógó ágak levágása stb.).
3. Erdei utcabútorok, játszóesz-
közök javítása, karbantartása.
4. Erdei tisztások közjóléti célú 
kaszálása.
5. A Budapesti Erdészet értesí-
tése illegális fakivágás, rongálás 
stb. esetén.
6. Tűzrakó helyek karbantartá-
sa, tisztítása, ellenőrzése.
7. Erdei séták vezetése általános 
iskolások számára.
8. Aktív részvétel az erdő köz-
jóléti fejlesztési munkáiban a 
Pilisi Parkerdő zrt. munkatár-
saival.
9. A meglévő sorompók, útelzá-
ró eszközök ellenőrzése, szük-
ség esetén javaslattétel újabb 
sorompók elhelyezésére.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert arra, 
hogy a határozati javaslatban 
foglalt feladatok ellátására vo-
natkozó megállapodást aláírja 
a Városrehabilitáció18 zrt.-
vel és a Pilisi Parkerdő zrt-
vel oly módon, hogy a meg-
állapodásban rögzítve legyen 
a Városrehabilitáció18 zrt. 
azon kötelezettsége, hogy fo-
lyamatosan kapcsolatot tart a 
polgármesteri hivatal környe-
zetvédelmi csoportjával, s ne-
gyedévente – az önkormányzat 
kérésére pedig haladéktalanul 
– tájékoztatást nyújt az elvég-
zett feladatokról, valamint 
azon megtett intézkedésekről, 
amelyekbe külső szervet (Pilisi 
Parkerdő zrt. Budapesti Erdé-
szet, egyéb hatóság) vontak be.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert arra, 
hogy a XViii. kerületben el-
helyezkedő, de a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában 
lévő (hrsz. 140020), illetve a 
magyar állam tulajdonában, 
de a nemzeti Földalapkezelő 
szervezet vagyonkezelésében 
álló erdőterületekről (hrsz. 
156085, 156088) az érintett 
szervezetekkel egyeztetéseket 
folytasson, és a tárgyalások 
eredményes lezárása esetén 
megállapodást kössön a kerü-
leti zöldfelület-gondnoksági 
tevékenységgel kapcsolatos – 
fent felsorolt – feladatok ellá-
tásáról. 
p 12. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy határozott, hogy a Magyar-
ország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi ClXXXiX. 
törvény 14. § (2) bekezdésének 
és a 23. § (4) bekezdés 6. pont-
jának megfelelően javasolja a 
Fővárosi Közgyűlésnek, hogy a 
145111/275 és 145111/276 hrsz-ú 
közterületeket schaub Mihály 
utcának nevezzék el. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy a döntésről tájé-
koztassa a főpolgármestert.
p 13. A testület 12 igen szava-
zattal és 6 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a 140007/8 hrsz-
on nyilvántartott ingatlan Köz-
dűlő út 45. és Besence u. 14. 
házszámának megállapításával 
kapcsolatos fellebbezés ügyé-
ben a 2017. március 14-én kelt, 

14/21321-2/2017. ügyiratszámú 
i. fokú határozatot helyben-
hagyja, a fellebbezést elutasítja. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy intézkedjen a ii. 
fokú döntés jogszerű közléséről. 
p 14. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy az ön-
kormányzat a 2015. december 
2-án kelt és egységes szerke-
zetbe foglalt településrendezési 
szerződéssel érintett Alacskai 
út, 156080 hrsz-ú ingatlan, a 
Határ utca és a 145111/31-44 
hrsz-ú ingatlan által határolt 
területen, továbbá a jövőben té-
rítésmentesen az önkormányzat 
tulajdonába kerülő területeken 
(utakon) végzendő közműépíté-
si, közműbekötési munkákhoz 
szükséges tulajdonosi hozzájá-
rulás kiadásához kapcsolódó – 
az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) sz. önkormány-
zati rendelet  23. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján fizetendő – 
kártalanítási összeg megfizeté-
sétől eltekint.
 A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a tu-
lajdonosi hozzájárulások aláírá-
sára, kiadására és a szükséges 
intézkedésekre. 
p 15. A testület a lakások bér-
letéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V.31.) sz. önkormány-
zati rendelet 60. § (2) bekez-
dés c) pontja alapján 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy értékesítés-
re jelöli ki az 1133 Pannónia u. 
103. i. em. 2. sz. alatt található, 
25680/68/A/29 hrsz-ú ingatlant. 
Az értékesítés formája nyílt ár-
verés, az ingatlan kikiáltási ára 
az értékbecslésben meghatáro-
zott bruttó 28.314.000 forint. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az 
árverés kiírására és az egyéb 
szükséges intézkedésekre, vala-
mint sikeres árverés esetén az 
adásvételi szerződés aláírására.
A testület felkérte a polgármes-
tert továbbá, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket arra, 
hogy a lakás értékesítéséből 
befolyó összeget a lakásért élet-
járadék rendszer fenntartására 
vagy az önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakások felújítására, 
illetve lakásvásárlásra használ-
ják fel. 
p 16. Az önkormányzat és a 
Projekt18 Kft. közötti haszon-
bérleti szerződésnek és mel-
lékletének a módosítása című 
napirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 
p 17. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az önkormányzat, a pol-
gármesteri hivatal és a Város-
gazda XViii. kerület nonprofit 
zrt. között 2012. augusztus 
31-én létrejött vagyonhaszná-
lati szerződés 13. pontjában a 
Párbeszéd Magyarországért 
képviselői által használt Üllői 
út 489. fszt. 2. sz. helyiségnél 
felsorolt nevek közül Horváth 
zsófia nevét töröljék és helyette 
somody lászló nevét tüntessék 
fel. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a módosításokhoz szükséges 
intézkedésekre és a szerződés 
módosításának aláírására.
p 18. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a KEHOP-5.2.9-16-
2016-00107 azonosítószámú 
pályázat keretében a Wlassics 
Gyula u. 69. (hrsz. 150000) 
alatti Bókay árpád általános 
iskola energetikai felújítását az 
előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti beruházási alapok-
mányban foglaltaknak megfe-
lelően bruttó 74.187.841 forin-
tos beruházási összeggel. 

Folytatás a 12. oldalon

MEGÚJulHAT A HAVAnnA-PiAC
A testület szorgalmazza a Kossuth tér megújításának folytatását

(Ha esetleg lögyögős, akkor jelezd, mert képre nincs hely, inkább 
a 11. oldalra tervezettből hozok át valamennyit.)

 (Alcím) 

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással megalkotta 12/2017. (V.26.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, és felkérte a polgár-
mestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (ii.23.) sz. rendelet módosítása során gondoskodjon a ma-
radvány előirányzatosításáról.
2. A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással hozta meg 13/2017. (V.26.) sz. rendeletét az önkor-
mányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (ii.23.) sz. rende-
let módosításáról.
A testület 14 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az önkormányzat által szervezett nyári 
napközis táborokban az alaprajban térítésmentesen biztosítja a 
szünidei étkeztetésre jogosult gyermekeknek a napi háromszori 
étkezést és a táborhasználatot. 
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással úgy határozott, hogy az önkormányzat által szer-
vezett nyári napközis táborokban a kerületi lakcímmel rendel-
kező gyermekeknek az alaprajban a táborhasználatot továbbra is 
napi 100 forint/fő díjért, az étkeztetést a mindenkor hatályos, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és 
a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelelően biztosítja.
A testület 14 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással döntött arról, hogy az önkormányzat által szervezett nyári 
napközis táborokban a kerületi lakcímmel nem rendelkező gyer-
mekeknek az alaprajban a táborhasználatot 2017. június 1-jétől 
napi 700 forint/fő díjért, 
vagyis az étkeztetést biztosító szállítóval kötött szerződésben fog-
lalt szállítói áron biztosítja.
3. A képviselő-testület 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással megalkotta 14/2017. (V.31.) sz. önkormányzati ren-
deletét a Cziffra György–Margó Tivadar–Városház–szélmalom–
Kiss istván utca által határolt terület kerületi építési szabályzatá-
ról és szabályozási tervéről.

hAtáRozAtok
p 4. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 42/2011. (Xii.20.) 
önkormányzati rendelet 73. § (3) 
bekezdés d) pontja alapján visz-
szahívja a népjóléti bizottság alel-
nökét, stadler Györgyöt, és ezzel 
egyidejűleg székely imrét választja 
meg helyette. A képviselők felkér-
ték a polgármestert, hogy módo-
sítsa a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (Xii.20.) önkormányzati 
rendelet 3. sz. függelékét a bizott-
sági tag cseréjének átvezetése cél-
jából.
5. A képviselők, figyelembe véve a 
testületi, ügyrendi és koordinációs 
bizottság javaslatát, 21 igen szava-
zattal egyhangúlag egyetértettek 
az önkormányzattal együttműkö-
dési megállapodással rendelkező 
civil szervezeteknek az előterjesz-
tés 1. sz. mellékletében szereplő 
támogatásával és azzal, hogy a 
támogatásukra elfogadott összeget 
az 1. sz. melléklet szerint osszák 
fel.
A képviselő-testület, figyelembe 
véve a testületi, ügyrendi és ko-
ordinációs bizottság javaslatát, 21 
igen szavazattal egybehangzóan egyetértett a civil alap terhére 
kiírt pályázat keretében pályázó alapítványoknak az előterjesztés 
2. sz. mellékletében szereplő támogatásával és azzal, hogy a tá-
mogatásukra rendelkezésre álló pályázati forrást a 2. sz. melléklet 
szerint osszák fel. 
A képviselő-testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletében szereplő, civil szervezetek-
kel kötendő támogatási szerződésekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételére és a szerződések aláírására.
6. A képviselő-testület 18 igen szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást 
köt a Magyarországi Evangélikus Egyházzal. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő együttműködési megállapodás aláírására.
A testület 18 igen szavazattal egybehangzóan döntött arról, hogy 
az önkormányzat támogatási szerződést köt a Magyarországi 
Evangélikus Egyházzal, amelyben támogatást nyújt a sztehlo 
Gábor Evangélikus óvoda, általános iskola és Gimnázium bőví-
téséhez kapcsolódó tervpályázat lefolytatásához legfeljebb bruttó 
2.886.000 forint értékben, valamint a pestszentimrei evangélikus 
egyházközség templomához tartozó parókiaépület korszerűsíté-
séhez legfeljebb bruttó 16.114.000 forint értékben. 
A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy a támogatási 
szerződést aláírja és megtegye az ehhez kapcsolódó intézkedése-
ket.
7. A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy az önkormányzat kezdeményezi a Margó Tivadar 
u. 116–118. alatti 150230/13 hrsz-ú ingatlanon található Herrich–
Kiss-villának a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi 
helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet szerin-
ti fővárosi helyi védelem alá helyezését (Budapest fővárosi helyi 
védettségű építészeti örökségének jegyzékébe való felvételét), s 
felkérte és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
8. A testület tulajdonosi jogkörében eljárva 12 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy a Város-
gazda XViii. kerület nonprofit zrt. 2017. évi üzleti tervét az elő-
terjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
9. A képviselő-testület 18 igen szavazattal és 3 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormányzat a 2017. július 1-jétől 2020. jú-
nius 30-ig terjedő időszakra megbízási szerződést köt könyvvizs-
gálói feladatok ellátására az East-Audit igazságügyi Adó-, Járulék- 
és Könyvszakértő, Tanácsadó zrt-vel (4025 Debrecen, széchenyi 

u. 15., cégjegyzékszám: 09 10 000331, adószám: 12476963-2-09) 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a szer-
ződés véglegesítésére és aláírására.
10. A testület 21 igen szavazattal egyöntetűen felkérte és felha-
talmazta a polgármestert A Kossuth tér komplex megújítása ii. 
című pályázat kapcsán az együttműködési megállapodás aláírá-
sára, valamint az ehhez szükséges intézkedésekre és nyilatkoza-
tokra. 
A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert A Havanna-piac közösségi célú 
megújítása című pályázat kapcsán az együttműködési megálla-
podás aláírására, valamint az ehhez szükséges intézkedésekre és 
nyilatkozatokra. 
A testület 21 igen szavazattal egybehangzóan a következőképpen 
módosította a 329/2016. (Vi.28.) sz. határozatát: 
Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEHOP-
5.2.9-16-2016-00107 azonosítószámú, Energetikai fejlesztések 
megvalósítása Budapest XViii. kerületében című projekt megva-
lósításához a szükséges 58.493.057 forintos önrészt a megvalósí-
tás éveiben hatályos költségvetés terhére biztosítja és elkülöníti.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre és nyilatkozatokra.  
A projekt címe: Energetikai fejlesztések megvalósítása Budapest 
XViii. kerületében:
– Bókay árpád általános iskola (hrsz. 150000), 1181 Wlassics 
Gyula utca 69.
– Dohnányi Ernő zeneiskola Alapfokú Művészeti intézmény 
Tagintézménye (hrsz. 155296) 1183 Gyöngyvirág utca 10.
– Micimackó Bölcsőde (hrsz. 142858), 1188 Pázsit utca 1–3.
Pályázati felhívás száma: KEHOP-5.2.9.
Projekt összes költsége: 198.927.006 forint
Projekt elszámolható költsége: 198.509.855 forint
Támogatás összege: 140.016.798 forint
Önerő összege: 58.493.057 forint
A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyöntetűen az alábbiak 
szerint módosította a 91/2017. (iV.28.) sz. határozatát: 
Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy Az önkor-
mányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2017 című pályázat 
keretében A Pestszentlőrinci Mocorgó óvoda (1181 szélmalom 
u. 29–31., hrsz. 150230/13) konyhájának felújítása című pályá-
zat megvalósítására 50 százalékos önerőt, azaz legfeljebb bruttó 
9.500.000 forintot biztosít a 2017. évi költségvetés terhére, va-

lamint vállalja, hogy a támogatott beruházást 
annak megvalósításától számított tíz évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően, a működ-
tetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betar-
tásával használja.
A képviselők felkérték a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre.
A testület a 89/2017. (iV.28.) sz. határozatát 21 
igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint 
módosította:
Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy az Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2017 
címmel benyújtandó pályázathoz a teljes beke-
rülési költség 54,5 százalékát, azaz legfeljebb 
bruttó 60 millió forintot önerőként biztosít a 
2017. évi költségvetés terhére, valamint vállalja, 
hogy a fejlesztéssel érintett ingatlant tíz évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően, a működés-
re vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával 
használja. A képviselők felkérték a polgármes-
tert a szükséges intézkedésekre. 
A képviselő-testület 21 igen szavazattal egy-
behangzóan az alábbiak szerint módosította a 
92/2017. (iV.28.) sz. határozatát:
Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testüle-
te elfogadja az előterjesztés kiegészítésének 1. sz. 
mellékletét képező A Pestszentlőrinci Mocorgó 
óvoda konyhájának felújítása című pályázat 
keretében benyújtandó megvalósítási és finan-
szírozási ütemtervet. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre, valamint a pályázat megvalósítása 
érdekében az ütemterv esetleges módosítására. 
11. A testület 21 igen szavazattal egyhangúlag 

úgy döntött, hogy – az integrált Településfejlesztési stratégiában 
részletezetteknek megfelelően – a közigazgatási határain belül 
elhelyezkedő és a tulajdonában álló, illetve a tulajdonában nem 
álló, de harmadik személyekkel erdőgazdálkodási feladatok ellá-
tására megkötött vagy jövőben megkötendő megállapodás alap-
ján az érintett erdők mint különös jelentőségű természeti terüle-
tek rendjének és tisztaságának védelme, azok rendjét megbontó 
jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, az ön-
kormányzat erdőgazdálkodási feladatainak hatékonyabb ellátása, 
valamint a kerületi erdőterületek rekreációs fejlesztése, az erdő 
közjóléti funkciójának erősítése érdekében a városfejlesztés (tele-
pülésfejlesztés) szerves részeként a kerületi zöldfelület-gondnok-
sági feladatok ellátására a Városrehabilitáció18 zrt-t jelöli ki. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
ClXXXiX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 5. pontja sze-
rint a saját tulajdonú erdőket (hrsz. 140014/1, 143743) a városfej-
lesztés (településfejlesztés) szerves részeként a kerületi zöldfelü-
let-gondnoksági feladatokat a kerületi önkormányzat kötelező 
feladatként, míg a Mötv. 10. § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a kerületben elhelyezkedő, de tulajdonában nem 
álló erdőket (hrsz. 137671/3, 137671/5, 156078, 156090, 156092, 
156096/3, 156098, 156102, 156143) önként vállalt feladatként látja 
el.
A képviselők felkérték a polgármestert, hogy az előterjesztés mel-
lékletét képező feladatellátási szerződés 1. sz. módosításterveze-
tét jóváhagyásra küldje meg a támogatásokat vizsgáló irodának. 
Egyúttal arra is felkérték és felhatalmazták a polgármestert, hogy 
a feladatellátási szerződés módosításában a támogatásokat vizs-
gáló iroda esetleges javaslatait átvezesse, és az iroda jóváhagyását 
követően aláírja azt, továbbá tegye meg az egyéb szükséges intéz-
kedéseket.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert, hogy 
gondoskodjék a kerületi zöldfelület-gondnoksági tevékenységgel 
bővülő feladatok ellátásához szükséges forrás átcsoportosításáról, 
és azt működési támogatásként bocsássa a társaság rendelkezé-
sére. 
A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyöntetűen úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat háromoldalú megállapodást köt a 
Városrehabilitáció18 zrt-vel és a Pilisi Parkerdő zrt-vel a XViii. 
kerület közigazgatási határain belül elhelyezkedő, a tulajdoná-
ban nem álló erdők mint különös jelentőségű természeti terü-
letek rendjének és tisztaságának védelme, az azok rendjét meg-
bontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, 
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Folytatás a 11. oldalról

p 19. A testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan jóvá-
hagyta a KEHOP-5.2.9-16-2016-
00107 azonosítószámú pályázat 
keretében a Pázsit u. 1–3. alatti 
Micimackó bölcsőde energeti-
kai felújítását az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti beruházá-
si alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 61.807.839 
forintos beruházási összeggel.
p 20. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
hozzájárult a Fülek utca 2. alatti 
(hrsz. 159266) Csiga-biga böl-
csőde felújításához és energeti-
kai korszerűsítéséhez az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban fog-
laltaknak megfelelően bruttó 81 
millió forintos beruházási ösz-
szeggel.
p 21. A testület 18 igen szava-
zattal egyöntetűen jóváhagyta 
a lurkó-liget óvoda kapaci-
tásfejlesztéssel járó bővítését, 
átalakítását az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti beruházási 
alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 100 millió 
forintos beruházási összeggel.
p 22. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy az önkor-
mányzat az alábbi összegekkel 
támogatja a nyári életmódtábor 
szervezésére az alapítványok 
által benyújtott pályázatokat: 
Vidámság Háza 350 ezer fo-
rint, Pestszentlőrinci Eötvös 
iskoláért Alapítvány 120 ezer 
forint, Bébidok Egészségügyi 
Alapítvány 400 ezer forint, 
Pestszentimrei Ady iskola 
Gyermekeiért Alapítvány 350 
ezer forint, életjel Alapítvány 
290 ezer forint, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
idősekért-Fiatalokért Közalapít-
vány 140 ezer forint, Vajk-szi-
get Társadalmi Alapítvány 350 
ezer forint. (Összesen 2 millió 
forint.) 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a támogatási szerződé-
sek elkészítésére, aláírására és a 
szükséges intézkedésekre.  
p 23. A testület 19 igen szava-
zattal egyetértésben fogadta el a 
2016. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló értékelést.
p 24. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
hagyta jóvá az alábbiakat:
– a Pestszentlőrinci Bóbita óvo-
da (Kondor Béla sétány 2.) mó-
dosító okiratát a 2. sz. melléklet 
szerint és egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 2. 
sz. melléklet szerint; 
– a Pestszentlőrinci Kerekerdő 
óvoda (Attila u. 9.) módosító 
okiratát a 4. sz. melléklet szerint 
és egységes szerkezetű módo-
sított alapító okiratát az 5. sz. 
melléklet szerint; 
– a Pestszentlőrinci Mocorgó 
óvoda (szélmalom u. 29–31.) 
módosító okiratát a 6. sz. mel-
léklet szerint és egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát 
a 7. sz. melléklet szerint; 
– a Pestszentlőrinci Pitypang 
óvoda (Kondor Béla sétány 12.) 
módosító okiratát a 8. sz. mel-
léklet szerint és egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát 
a 9. sz. melléklet szerint; 
– a Pestszentlőrinci Robogó 
óvoda (Kondor Béla sétány 14.) 
módosító okiratát a 10. sz. mel-
léklet szerint és egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát 
a 11. sz. melléklet szerint; 
– a Pestszentimrei Vackor 
óvoda – Kindergarten Vackor 
(Csolt u. 4.) módosító okiratát a 
12. sz. melléklet szerint és egy-
séges szerkezetű módosított ala-
pító okiratát a 13. sz. melléklet 
szerint.

A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre. 
p 25. A képviselő-testület az 
állítsuk meg Brüsszelt! napi-
rendi pontot nem vette napi-
rendre. 
p 26. A testület zárt ülésen 
döntött a követelésről lemondás 
– kamattartozás elengedése tár-
gyában. 
p 27. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott határozatot az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanokat terhelő távhő-
szolgáltatási díjtartozások ren-
dezéséről. 
p 28. A testület zárt ülésen bí-
rálta el a Pestszentimrei napsu-
gár óvoda óvodavezetői állásá-
ra kiírt pályázatot.
p 29. A testület zárt ülésen 
bírálta el a Pestszentlőrinci 
nyitnikék óvoda óvodavezetői 
állására kiírt pályázatot.
p 30. A testület zárt ülésen bí-
rálta el a Pestszentlőrinci Robo-
gó óvoda óvodavezetői állására 
kiírt pályázatot.
p 31. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a helyi kitünteté-
sek adományozásáról. 
p 32. A testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta a 
BRFK XViii. kerületi Rendőr-
kapitányság 2016. évi munkájá-
ról szóló beszámolót.  
p 33. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 6 tartóz-
kodással jóváhagyta a Köz-
alapítvány a XViii. kerület 
Közbiztonságáért 2016. évi mű-
ködéséről szóló beszámolót.
p 34. A testület tulajdono-
si jogkörében eljárva 20 igen 
szavazattal egybehangzóan 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Köz-
hasznú Kft. soron következő 
taggyűlésén az önkormányzat 
meghatalmazottjaként járjon 
el és szavazatával támogassa a 
kft. 2016. évi beszámolójának 
(mérlegfőösszeg 671.498 E Ft, 
adózott eredmény 3.218 E Ft – 
nyereség), kiegészítő mellékle-
tének, független könyvvizsgá-
lói jelentésének, közhasznúsági 
mellékletének, üzleti jelentésé-
nek, illetve 2017. évi üzleti ter-
vének az elfogadását.
p 35. A testület tulajdonosi 
jogkörében eljárva 14 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással el-
fogadta a PlER Kézilabdasport 
Kft. 2016. évi beszámolóját –a 
2016. december 31-i forduló-
napra elkészített mérlegben az 
eszközök és a források egyező 
végösszege 153.965 E Ft, az adó-
zott eredmény 3.876 E Ft –, és 
felkérte a társaság ügyvezető 
igazgatóját, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a be-
számoló letétbe helyezésére és 
közzétételére.
p 36. A képviselő-testület tu-
lajdonosi jogkörében eljárva 12 
igen szavazattal, 6 ellenszavazat-
tal és 2 tartózkodással fogadta 
el a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. 2016. évi beszá-
molóját – a 2016. december 31-i 
fordulónapra elkészített mérleg-
ben az eszközök és a források 
egyező végösszege 2.231.697 E 
Ft, az adózott eredmény 651 
E Ft – és az éves beszámoló-
hoz tartozó üzleti jelentést. A 
képviselők felkérték a társaság 
vezérigazgatóját a szükséges in-
tézkedésekre a beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet letétbe 
helyezése és közzététele végett.  
A testület 12 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 2 tartózko-
dással elfogadta a Városgazda 
zrt. által közszolgáltatási te-
vékenység ellátásának ellenté-
telezéseként 2016-ban kapott 
kompenzáció felhasználásáról 
szóló beszámolót – amelyben a 

társaság jogos kompenzációigé-
nye 2.329.682 E Ft, a tényleges 
kompenzáció összege 2.330.394 
E Ft – az előterjesztés mellékle-
tét képező tartalommal.
p 37. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 4 ellenszava-
zattal és 4 tartózkodással el-
fogadta a Városrehabilitáció 
18 zrt. 2016. évben a közszol-
gáltatási tevékenység ellátásá-
nak ellentételezéseként kapott 
kompenzáció és támogatások 
felhasználásáról szóló beszámo-
lóját az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal.
p 38. A testület tulajdonosi jog-
körében eljárva 13 igen szava-
zattal és 7 ellenszavazattal elfo-
gadta a Városinfó 18 nonprofit 
Kft. 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját. A 2016. de-
cember 31-i fordulónapra elké-
szített mérlegben az eszközök 
és a források egyező végösszege 
54.718 E Ft, az adózott ered-
mény mínusz 20.481 E Ft, és 
felkérte a társaság ügyvezetőjét 
a beszámoló letétbe helyezése és 
közzététele érdekében szükséges 
intézkedésekre. 
A testület tulajdonosi jogkör-
ében eljárva 13 igen szavazattal 
és 7 ellenszavazattal elfogadta 
a Városinfó 18 nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti tervét az előter-
jesztés 4. sz. mellékletét képező 
tartalommal.
p 39. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 2 ellenszava-
zattal és 5 tartózkodással jóvá-
hagyta Csabafi Róbert képvise-
lő, energetikai tanácsnok 2016. 
évre vonatkozó beszámolóját és 
2017-re vonatkozó munkaterv-
ét.
p 40. A testület 18 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással elfo-
gadta a polgármesteri hivatal 
belső ellenőrzési csoportjának 
tevékenységéről a 2016. évre ké-
szített éves ellenőrzési jelentést 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint.

A június 7-i  
Rendkívüli ülés
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással elfogadta a liszt 
Ferenc nemzetközi Repülőtér 
Terület- és Gazdaságfejlesztési 
Klaszterhez kapcsolódó, az elő-
terjesztés 3. sz. mellékletében 
szereplő együttműködési meg-
állapodást, és felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására, 
valamint a klaszterrel kapcso-
latos további intézkedésekre és 
aláírásokra.

A június 22-i  
testületi ülés
Rendeletek

p 1. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag alkotta 
meg 15/2017. (Vi.30.) sz. önkor-
mányzati rendeletét az Alacskai 
út, valamint  a Ganz ábrahám, 
Kerékkötő, Termény, Kerékvá-
gás és szántás utca által határolt 
terület kerületi építési szabály-
zatáról és szabályozási tervéről.
p 2. A testület 12 igen szava-
zattal, 6 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással hozta meg a 
17/2017. (Vi.30.) sz. önkormány-
zati rendeletet a Közdűlő út, 
156103 hrsz-ú út, 156097 hrsz-ú 
út és a 156099 hrsz-ú erdő által 
határolt terület kerületi építési 
szabályzatáról és szabályozási 
tervéről.
p 3. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan fo-
gadta el a 16/2017. (Vi.30.) sz. 
rendeletet az önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 15/2013. (V.31.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 

hAtáRozAtok

p 4. A testület 16 igen szava-
zattal, 3 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással hagyta jóvá a 
képviselő-testület 2017. ii. félévi 
munkatervét az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint.
p 5. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat a Magyar Katolikus Egyház 
vagy annak belső egyházi jogi 
személye finanszírozásában el-
készítteti az  Attila, az Előd, a 
Csarnóta és a levente utca által 
határolt területre vonatkozó ke-
rületi építési szabályzatot, és fel-
hatalmazta a polgármestert az 
együttműködési megállapodás 
kidolgozására és aláírására, a 
településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és településrendezé-
si eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. 
(Xi.08.) sz. Korm.rendelet 36. 
§-a szerinti teljes eljárás meg-
indítására, lefolytatására és a 
szükséges intézkedésekre.  
p 6. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy hatá-
rozott, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítványtól átveszi a ma-
gánszemély által a Vörösmarty 
Mihály ének-zenei nyelvi ál-
talános iskola és Gimnázium 
fő- és kis épülete közötti átjáró 
kialakítására adományozott 2,5 
millió forintos alapítványi for-
rást, és az ingatlan tulajdonosa-
ként vállalja, hogy az összegből  
2017. október 31-ig megvalósítja 
az összeköttetést. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert az alapítványi 
forrás átvételére, a beruházás 
megvalósításához szükséges in-
tézkedésekre és a szerződések 
aláírására.
p 7. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
együttműködési megállapodást 
köt a Pestszentlőrinc Kossuth 
Téri Református Egyházközség-
gel, és felhatalmazta a polgár-
mestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő együtt-
működési megállapodás aláírá-
sára.
A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan határozott arról, 
hogy az önkormányzat támoga-
tási szerződést köt a Kossuth 
Téri Református Egyházköz-
séggel, amelyben támogatást 
nyújt a Kossuth téri református 
templom épületegyüttesének 
nyílászárócseréjéhez és a hely-
reállítási munkálatokhoz, legfel-
jebb bruttó 8 millió forint érde-
kében. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
aláírására és a szükséges intéz-
kedések megtételére.
p 8. A képviselő-testület tulaj-
donosi jogkörében eljárva 18 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással határozott arról, hogy 
a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. alapszabályát az 
alábbiak szerint módosítja: A 
társaság új telephelye: 1184 Bu-
dapest, Üllői út 317. földszint 1. 
(Képzéskoordinációs iroda).
p 9. A testület 20 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy 265/2016. (Vi.28.) sz. ha-
tározatát az alábbiak szerint 
módosítja: Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy A Kossuth tér komplex 
megújítása ii. című projekt 
megvalósításához a szükséges 
140.000.000 forintos önrészt a 
2017–2019. évi költségvetés ter-

hére biztosítja.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyetértésben felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert A 
Kossuth tér komplex megújítása 
ii. pályázat kapcsán a támogatá-
si szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedésekre és 
nyilatkozatokra.   
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag hatályon kívül 
helyezte 70/2017. (iii.24.) sz. 
határozatát, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a Dél-pesti 
kerékpárosbarát fejlesztések 
projekt keretében a műszaki-
dokumentáció-készítés és mű-
szaki ellenőrzés közbeszerzés-
re irányuló együttműködési 
megállapodás előkészítésére és 
aláírására oly módon, hogy 
a meghatalmazott ajánlatké-
rő a Csepeli Városfejlesztési és 
Gazdaságfejlesztési nonprofit 
Kft. legyen. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert az 
eseti közbeszerzési szabályzat 
előkészítésére és aláírására, bí-
rálóbizottsági tag kijelölésére, 
valamint a szükséges intézkedé-
sekre.  
p 10. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy megvaló-
sítja a Jedlik ányos Terv Elekt-
romos töltőállomás alprogram 
helyi önkormányzatok részére 
című felhívásra benyújtott GzR-
T-Ö-2016-0020 azonosítószámú 
pályázatot. A képviselők felkér-
ték és felhatalmazták a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
aláírására és a további szükséges 
intézkedésekre.  
p 11. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert, hogy kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat a MáV 
zrt-vel a Pestszentlőrinc vas-
útállomáson lévő, átépítendő 
gyalogos felüljáró üzemeltetési 
feladatainak ellátásáról.  
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az 1. sz. melléklet 
szerinti üzemeltetési nyilatkozat 
aláírására és a szükséges intéz-
kedésekre.
p 12. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással jóváhagyta A Kossuth tér 
közösségi célú komplex meg-
újítása ii. beruházást az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
283.706.210 forint értékben.
p v13. A testület 18 igen szava-
zattal hatályon kívül helyezte a 
40/2017. (ii.23.) sz. határozatát, 
és jóváhagyta a Béke téri orvo-
si rendelő (XViii., Üllői út 761., 
hrsz. 145679) felújítását az elő-
terjesztés 1. melléklete szerin-
ti beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
110 millió forintos beruházási 
összeggel. A képviselők egyúttal 
felhatalmazták a polgármestert, 
hogy a beruházás megkezdése 
előtt kezdeményezzen tárgyalá-
sokat a Béke téri Egészségügyi 
szolgáltató Kft. ügyvezetőjével 
annak érdekében, hogy hozzájá-
ruljon a beruházáshoz – a közös 
használatú területekkel érintett 
részek tekintetében anyagilag is 
–, továbbá felhatalmazta a pol-
gármestert a költségviseléssel 
kapcsolatos döntésekre és az 
egyéb szükséges intézkedésekre.
p 14. A képviselő-testület a Ma-
gyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi ClXXXiX. 
törvény 10. § (2) bekezdése alap-
ján 17 igen szavazattal és 2 tar-
tózkodással úgy döntött, hogy a 
főváros XViii. kerületében el-
helyezkedő Péterhalmi erdő fej-
lesztési munkálatait (új padok, 
szemétgyűjtők, tornaeszközök, 
tűzrakó helyek, információs 
táblák kihelyezése stb.) önként 
vállalt feladatként elvégzi, azzal, 
hogy a fejlesztés keretében kihe-

lyezett létesítmények és eszközök 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának tulajdoná-
ba kerülnek.
p 15. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag jóváhagyta 
a Dráva utca 34/B alatti Pest-
szentlőrinci lurkó-liget óvoda 
módosító okiratát az 1. sz. mel-
léklet szerint. 
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan elfogad-
ta az óvoda egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát a 2. 
sz. melléklet szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 16. A testület 18 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy módosítja a Csodálatos 
Gyermekvilág – Pedagógusok 
a XViii. kerület Gyermekeiért 
Alapítvánnyal kötött köznevelési 
szerződést. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert arra, 
hogy az 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal aláírja a közneve-
lési szerződést, és megtegye a 
szükséges intézkedéseket.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, 
hogy módosítja a Fecskefészek 
– schwalbennest Oktatási Ala-
pítvánnyal kötött köznevelési 
szerződést. A képviselők felha-
talmazták a polgármestert arra, 
hogy a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal aláírja a közneve-
lési szerződést, és megtegye a 
szükséges intézkedéseket.
p 17. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kft. 2016–2020 kö-
zötti időszakra szóló szakmai 
fejlesztési tervét.
p 18. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
jóváhagyta a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Egyesített Bölcsődék szakmai 
programját és az annak mellék-
letét képező módosított szerve-
zeti és működési szabályzatot az 
előterjesztés melléklete szerint. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre. 
p 19. A testület 19 igen szava-
zattal egyöntetűen hozzájárult 
ahhoz, hogy a területi ellátási 
kötelezettséggel bíró, 380096501 
kódú gyermek-fogorvosi pra-
xist dr. Kecskés Bence szemé-
lyes ellátásra kötelezett orvos 
2017. szeptember 1-jétől a Kriko 
Pharma Kft. keretében működ-
tesse tovább, s az önkormányzat 
a vállalkozással feladatellátás-
sal kapcsolatos előszerződést, 
a praxisengedély bemutatása 
esetén pedig szerződést kössön 
úgy, hogy a kft. a megbízási 
szerződést legkorábban 2018. 
február 28-án mondhatja fel 
rendes felmondással. A képvise-
lők felhatalmazták a polgármes-
tert az előszerződés és a szerző-
dés előkészítésére és aláírására.
p 20. A képviselő-testület 
19 igen szavazattal egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy  az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) sz. rendelet 19. 
§ (1) bekezdés e) pontja és a 
30. § (6) bek. c) pontja alapján 
az önkormányzat 2017. július 
1-jétől határozatlan időtartam-
ra térítésmentesen biztosítja a 
Városrehabilitáció18 zrt-nek 
a XViii., Baross u. 4. alatti, 
150833 hrsz-ú ingatlanon talál-
ható 45 m2 alapterületű helyi-
séget. 
A képviselők felkérték a pol-
gármestert a szükséges intéz-
kedésekre, és felhatalmazták a 
haszonkölcsön-szerződés alá-
írására.

Folytatás a következő számban

FOlyATóDHAT  
A KOssuTH TéR MEGÚJulásA
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Közhasznú
könyvfelvásárlás!

A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

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

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefonszám: +36 20/3882-083 

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

A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n ProgrAMoZÓ (C# fejlesztő): Feladatok: önálló fejlesztési feladatok elvégzése; team 
munkában való részvétel részfeladatok megoldásában; hibakeresés, hibajavítás, tesztelés; 
fejlesztői dokumentálás. Követelmények: felsőfokú szakirányú (programozói/műszaki) végzettség, 
vagy megkezdett tanulmány (akár évhalasztó vagy levelező tagozatú diák); pontos, alapos és 
igényes munkavégzés fejlett problémamegoldó képesség; projekt- és rendszerszemlélet; önálló és 
csapatmunkára való képesség. Előny: SQL ismeret; fejlesztői gyakorlat C#, HTML5, APS.NET; LinQ 
ismeret; Visual Studio gyakorlat; Telerik kontrol ismeretek. Amit kínálunk: főállású munkavégzés; 
akár azonnali belépés; a legújabb technológiák alkalmazása; kreatív egyéni feladatok, tanulási és 
fejlődési lehetőség; jó munkahelyi légkör.

n JEgyPénZtáros: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör 
leírása: szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, 
valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai online pénztárak működ-
tetése, a törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések 
kezelése (belépőjegyek, bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, 
értékcikkek bevétele-kiadása; - szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz 
és nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, 
pénztárak lezárása; - időszakos jelentések készítése. Elvárások: szakirányú végzettség; hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat (pénztárosi múlt előny lehet); több műszak vállalása; precizitás, 
megbízhatóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC programok 
felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word, Outlook). Amit kínálunk: hosszú távú munkale-
hetőség; versenyképes fizetés; cafetéria.

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

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

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

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

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
elsődlegesen a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és karbantartási feladatok 
ellátása, úgymint: - az épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése 
esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való jelzése; - amennyiben a szükséges 
szakértelemmel és tárgyi feltételekkel rendelkezik hozzá, a hibák elhárításának azonnali megkezdé-
se; - a létesítmény területén lévő sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása /a füves 
részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, tisztántartása, a műfüves pálya rendszeres gépi kar-
bantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, a rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotukról való gondoskodás, az esetleges változásokról naprakész tájékozódás; - a sportcsarnok 
házi-, illetve közlekedési rendjének vendégekkel, látogatókkal való betartatása; - téli időszakban a 

sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KülsŐ hŐsZigEtElés (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 

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

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

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

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

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

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

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingye-
nes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   285-34-88,  

 06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06-1-284-92-13

Adás–vétEl–régiségEK

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

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

állás/MUnKA/vállAlKoZás
n gépbeállítót keresünk fröccsöntő géphez, 18. kerületi műanyagipari céghez. Fröccsön-

tési tapasztalat, gépbeállító végzettség. KUASY és ENGEL gépismeret, gépszerkezeti- lakatos és 
forgácsolói gyakorlat előny, de ezek hiánya nem kizáró ok. Munkaidő hétfőtől-péntekig, 6-14-ig. 
Napi 8 óra, órabér  + cafeteria. Jelentkezni: info@lorincimuanyag.hu, tel.: +36-1/291-2706 

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

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

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

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

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

Ne éljen 
fájdalommal ! 

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

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

közlekedő utak takarítása, csúszásmentesítése; - a közmű órák napi ellenőrzése és naplóban való 
rögzítése, illetve a közvetlen felettes felé összesített adatok biztosítása; - a feladatok ellátása során 
képesítésének megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel történő végzése; - a 
munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső utasítások és szabályzatok isme-
rete és alkalmazása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés.

n úsZásoKtAtÓ: Társaságunk úszásoktató munkatársat keres megbízási jogviszony kereté-
ben, a közoktatási törvényben előírt kötelező úszásoktatások, valamint a fakultatív úszótanfolyam-
ok szervezésére és ellátására. Feladatok: - az oktatás megkezdése előtt a medence és környezete 
balesetmentességének szemrevételezése, a mentőfelszerelések, elsősegélynyújtó anyagok és 
eszközök számbavétele; - az első foglalkozás alkalmával a tanulók balesetvédelmi oktatásban 
való részesítése; - az úszásoktatásban résztvevő tanulók életkori sajátosságainak és egyéni 
adottságainak figyelembe vételével az oktatási feladatok minél szakszerűbb ellátása, úszástudásuk 
felmérése, és ha szükséges, tudásszint alapján történő csoportok létrehozása; - a tanulók 
munkájának értékelése, összhangban az iskolai minősítési elvárásokkal, azok időbeli elosztásával, 
folyamatos motiválásuk; - az oktatási csoport többi tagjára veszélyt jelentő viselkedésű tanulók 
figyelmeztetése, ennek eredménytelensége esetén a kísérő pedagógusnak való átadása; - a 
közoktatási törvényben előírt tantervi, illetve pedagógiai feladatok ellátása; - a teljesített feladatok 
osztálynaplóban való naprakész vezetése; - az oktatási órák ideje alatt a medencetér folyamatos 
felügyeletének ellátása; - az úszásoktatásban résztvevő tanulókkal az uszodai házirend maradék-
talan betartatása; - a szolgálatban lévő uszodamester felé az esetlegesen észlelt rendellenességek 
jelzése; - az oktatásban résztvevő tanulók tapasztalt vagy jelzett egészségügyi problémájának 
a kísérő tanár felé való továbbítása; - szükség esetén orvos, mentő igénylése, a baleseti napló sza-
bályszerű kitöltése; - az úszásoktatáshoz szükséges segédeszközök napi karbantartása, oktatás 
végén azok elraktározása; - a Társaság által szervezett nyári táborok során oktatások tartása, 
valamint a gyermekek felügyelete. Elvárások: úszóedzői, vagy testnevelő tanári végzettség, megbíz-
ható, felelősségteljes munkavégzés, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat.

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

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

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

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

Kertész-Karbantartó
munKatársat KeresünK!

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzat 
Gyöngyvirág Szociális Szolgálata kertész-karbantartó 

munkatársat keres a Borostyán Nappali Szolgálat, 
Budapest Címer u. 88. szám alatti telephelyére.
Az állás betölthető 8 órában, illetve megváltozott 

munkaképességű munkavállaló esetén 4-6 órában is.
Jelentkezni lehet munkanapokon: 8-16 óra között 

a 06-1 297 0057 telefonszámon vagy személyesen 
Budapest, Marosvásárhely utca 6-8 szám alatt.
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14 XV. Lakatos-nap a GörögdombonProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 22. 17 óra: Rejtőz-
ködő – Pósfainé L. Kovács Júlia 
tárlatának megnyitója
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
A nyári időszakban szünetelő 
tanfolyamaink, foglalkozásaink 
az alábbiak szerint indulnak újra: 
a New Dance World tánciskola 
szeptember 4-től, a gerinctorna, 
a ringató, a zumba, a callanetics 
szeptember 5-től, a baba-mama 
Etka-jóga szeptember 12-től.
A foglalkozásainkra jelentkezni, 
azokról további információt kérni 
az elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, 
hétvégén a rendezvényekhez 
igazodva. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek váltha-
tók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, össze-
jövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Augusztus 26–27-én: Egész na-
pos ritmikus gimnasztika verseny
Szeptember 2. 8 óra: Babaholmik 
börzéje
Szeptember 16–17-én: Bp. 
Open – egész napos nemzetközi 
karateverseny

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emele-
tén hétfőn és szerdán 11–19 óra, 
csütörtökön 9–17 óra, pénteken 
11–17 óra között várja a látogató-
kat. Kedden és szombaton zárva.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 4. 14 óra: a Tomory 
Lajos Múzeum Baráti Társaságá-
nak összejövetele
Szeptember 5. 17 óra: a 
Harasztiné Polló Edit festményei-
ből rendezett kiállítás megnyitója
Szeptember 9. 16.30: Társasjá-
tékklub
Szeptember 13. 16.30: 
KézműveSzerda – illatképek 
gyógy- és fűszernövények felhasz-
nálásával
A Galéria 18 kiállítóteremben 
augusztus végéig Feketéné Krázi 
Tímea intarziaalkotásai láthatók. 
Szeptember 5-től Harasztiné Polló 
Edit festményei tekinthetők meg.
Kezdő internethasználói foglal-
kozás indul 16 órában, délelőt-
tönként 9–13 óráig. Időpontok: 
szeptember 20., 27., október 4., 
11. Jelentkezni augusztus 29-től 
lehet, személyesen és a használati 
díj egyidejű befizetésével. A rész-
vétel díja beiratkozott olvasóknak 

120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!
A könyvtár augusztus 28-tól ismét 
az év közben megszokott nyitva-
tartási rend szerint látogatható.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök. Téma: tanévkezdési 
nehézségek, problémák és azok 
megoldása.
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által Nemcsics 
Antal színtervező, festőművész 
munkásságáról rendezett időszaki 
kiállítás látható.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 2. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Szeptember 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában a Művészeti 
Tárló kiállítása tekinthető meg.
Az intézményben működő szakkö-
rökről, klubokról, tanfolyamokról a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu
Szeptember 16. 10.30: 
Pestszentlőrinc az Üllői út mentén 
– kerületi séta a Kulturális Örök-
ség Napjai alkalmából. Találkozó: 
az Üllői út és a Thököly út keresz-
teződésénél, a Kossuth téri Pa-
vilongalériában. A közlekedéshez 
BKV-jegy vagy -bérlet szükséges. 
A sétát vezeti: dr. Heilauf Zsu-
zsanna. A részvétel ingyenes, de 
jelentkezéshez kötött. Regisztrálni 
az info@bevasarloutca.hu e-mail 
címen lehet, megadva a séta 
elnevezését, indulási időpontját és 
a résztvevők nevét.
Szeptember 16. 15 óra: A föld, 
a kert, a levegő és a víz, azaz 
a környezetünk, ahol élünk – 
kerületi séta a Kulturális Örökség 
Napjai alkalmából. Találkozó: 
Herrich–Kiss-villa, Margó Tivadar 
u. 116–118. (Makói utcai kis-
kapu). A sétát vezeti: dr. Heilauf 
Zsuzsanna és Kardos Gábor. A 
részvétel ingyenes, de jelent-
kezéshez kötött. Regisztrálni a 
Tomory Lajos Múzeum elérhető-
ségein lehet (telefon: 290-1585, 
e-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu).
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepe-
ivel, köztéri és beltéri emlékmű-
veivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhá-
borúban.
Önálló honlap 1956 kerüle-
ti eseményeiről, a Kenyér és 
tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című 
tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, 
a villamosmegállóval szem-
ben): Pestszentlőrinc, Üllői út. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, 
tárlatvezetés magyarul és angolul, 
helytörténeti séták, múzeumpe-

dagógiai foglalkozások minden 
korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múze-
umpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjtemé-
nyéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem augusztus 31-ig 
csak előzetes bejelentkezéssel 
látogatható, azt követően keddtől 
péntekig 14 és 18 óra között, 
szombaton 10 és 14 óra között 
tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 30. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Szeptember 8. 15 óra: Nyugdíjas 
nóta- és operettdélután. Fellép: 
Pető Tóth Brigitta és Gencsev 
Gábor. A belépés ingyenes!
Szeptember 9. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Szeptember 13. 10 és 11 óra: 
Hangszersimogató – játékos, inte-
raktív zenei oktatás óvodásoknak. 
A foglalkozásokat a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola pedagógusai vezetik. 
A belépés ingyenes. Óvodai 
csoportok előzetes jelentkezése 
szükséges.
Szeptember 13. 14.30: Mindenna-
pi zene iskolásoknak – interaktív 
énekóra. Professzionális zenészek 
vezetik be az általános iskolásokat 
egy-egy hangszer vagy műfaj rej-
telmeibe. A műsorban hangszer-
különlegességek szólalnak meg, s 
klasszikus, dzsessz-, népzenei és 
világzenei műveket mutatnak be. 
A hallgatóság sok érdekességet 
megtudhat a zeneművekről és a 
kortárs alkotókról. Közreműkö-
dik: Kiss Gy. László klarinét- és 
tárogatóművész. A Pestszentimrei 
Zenebona II – zenei ismeretter-
jesztő sorozat megvalósítását 
a Magyar Művészeti Akadémia 
támogatja.
Szeptember 13. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Egyedi dekorációk és kreatív 
megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Szeptember 13. 18 óra: Erdélytől 
a Vatikánig – válogatás Ugray 
György szobrászművész életmű-
véből. A kiállítást Garami Gréta 
művészettörténész nyitja meg. 
Közreműködik Vass Gergely és 
Draskóczy Zoltán gitárművész.
Szeptember 16. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Manuális készség- és kreativitás-
fejlesztő foglalkozások különleges 
technikákkal és alapanyagok-
kal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A 

foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetősé-
geink valamelyikén.
Szeptember 16. 17 óra: Lu-
ther-énekek – az Új Teremtés 
evangélikus együttes koncertje 
a pestszentimrei református temp-
lomban.

MAlév-EMlékNAP 
AZ AEroPArkbAN
Szeptember 9-én (szombaton) 
egész napos repülős programok-
kal várják az érdeklődőket a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
2B terminálja mellett lévő 
Aeroparkban. 
Programok: pilótafülkék megte-
kintése, repülőgép-szimulátor, 
utaskörök a muzeális repülőtéri 
Zsiguli/Wartburg autókkal, Malév-
nosztalgiafilmek, kávézó, repülős 
ajándékbolt. Reptérlátogatásra is 
lehetőség lesz, a XVIII. kerületi 
lakosoknak és az iparági dolgo-
zóknak 20 százalék kedvezmény-
nyel! Ehhez előzetesen regisztrálni 
szükséges a www.repterlatogatas.
hu oldalon. 
A részvétel a kerületi lakosok és 
az egykori Malév-dolgozók részére 
díjtalan, és a szervezők ingyenes 
nosztalgiabusz-járatot is indítanak 
a Bókay-kerti Csülökfesztivál és 
az Aeropark között.

álMoDtAM  
Egy iskoláról…
Meseíró és rajzpályázatot hirdet 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Lőrinci Nagykönyvtára Baár Tün-
de tanár-író közreműködésével.
Részvételi feltételek: 
Írásművek esetében maximum 
három gépelt oldalnyi legyen a 
pályamű. Beadható papíron vagy 
elektronikusan is. A rajzokat 
A/4-es méretben várjuk. Az 
alsósok, ovisok tetszőleges 
színes technikát használhat-
nak, a felsősöktől fekete-fehér 
grafikákat várunk.
Ötletek, kapaszkodók a pálya-
művekhez: 
Mikor kezdődne a tanítás? 
Milyenek lennének a tanter-
mek? Hogyan képzeled el az 
iskola épületét? Kik lennének 
a tanárok? Milyen tantárgyak 
lennének? Milyen hosszúak 
lennének a szünidők? 
A pályaműveken a következő 
adatokat kérjük feltüntetni: név, 
osztály, iskola, felkészítő tanár 
neve, pontos elérhetőség.Be-
adási határidő: szeptember 22. 
Eredményhirdetés: az októberi 
könyvtári hét vasárnapján.

A téry öDöN 
túrAklub AJáNlAtA 

szeptember 3. 
Kirándulás a Cserhátba.
Útvonal: Karancslapujtő–Dudkas-
Kozma–Kalondai völgy–Kis-
Hólya–Kis-Hallgató–Gerenda-
bérc–Hosszú-járó–Boglya 
lyuka–Ipolytarnóc
Találkozó: 6.30-kor a Stadionok 
autóbusz-állomáson
Indulás: 6.40-kor
Táv: 17 km/csak gyakorlott 
túrázóknak!
Költség: 3000–4000 Ft
Vezető: Dobosné Ildikó
szeptember 24. A Csepel 
szigetre visz a csapat útja.
Útvonal: Szigetszentmiklós, 
Úszóláp-tanösvény–Szigethalom–
Szigetcsép, végig a Ráckevei 
Duna-ág partján
Találkozó: 7.50-kor a Közvágóhíd, 
H6 Ráckevei HÉV-végállomáson, a 
vágányok végénél
Indulás: 8.05-kor (jegyváltás 
Szigetszentmiklós állomásig)
Túratáv: 13 km, könnyű
Költség: 1000 Ft
Vezető: Takáts Ila
.

Itt a lEcsófőző 
fEsztIvál
A lakatos lakótelep Környezetéért Egyesület által 
hagyományossá tett, egész napos ingyenes műso-
ros rendezvényt 2017. szeptember 3-án (vasárnap) 10 
órától tartják a Xviii. kerületi görögdombon.

A lecsófőzéshez az alapanyagot az egyesület biztosítja, támogató 
által. 

A részvételhez előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges.
A helyszínen ingyenes vérnyomás- és koleszterinszint-mérés, 

ingyenes lecsó- és borkóstolás is lesz.
Büfé, továbbá a gyermekeknek „játékbirodalom”, a felnőttek-

nek pedig a XViii. kerületi Rendőrkapitányság és a Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogató meglepetése! 

A környezetvédelmi vetélkedő fődíja 1-1 kerékpár.
Fővédnökök: Kucsák lászló országgyűlési képviselő, ughy 

Attila polgármester.
sztárvendégek: solti János énekes, Pedrofon együttes (70-es 

és 80-as évek retrodalai, rock and roll, twist), Oszvald Marika 
Kossuth-díjas operettkirálynő. 

A jókedvet, a vidámságot és a táncoló fekete lakkcipőt hozd 
magaddal!

Rossz idő esetén a rendezvény elmarad. A műsorváltozás jo-
gát fenntartjuk.

Bővebb információ: Csörnyei Ferencné elnök, lakatos lakó-
telep Környezetéért Egyesület (06-30-459-5049)

Felhívás: sürgősen keressük azt a fiatalt, aki 2002. december 
2-án született, és XViii. kerületi lakos!

futás 
a rEpülőtérEn
lassan megszokhatják az utasok, hogy szeptember-
ben, a runway run jótékonysági futás napján több 
türelemmel kell lenniük, hiszen alaposan megnő a for-
galom azon a helyen, amely máskor szigorúan csak a 
repülőgépeké.

 
Szeptember 2-án, szombaton délelőtt ötödször zárják le a Liszt 
Ferenc repülőtér 1-es kifutópályát a ma már országszerte ismert 
Runway Run jótékonysági futóverseny alkalmából. A versenyen 
a légi közlekedési szakmában dolgozók állnak rajthoz, előző évek 
tapasztalataiból kiindulva mintegy ezren. A korábbi versenyeket 
olyan ismert, nagy nemzetközi cégek támogatták, mint az euró-
pai repülőgépgyártó Airbus Industries vagy a világ egyik legjobb 
légitársaságának választott Qatar Airways. Rajtuk kívül számos 
hazai cég is felsorakozik a jótékonysági esemény támogatói, illet-
ve indulói közé. 

A Budapest Airport Zrt. kereskedelmi igazgatója, Kam Jandu a 
sajtótájékoztatón kitért az egyik támogatottra is:

– A Budapest Airport futóversenyének a nevezési díjaiból ré-
szesül a Suhanj! Alapítvány is. Ez az általam is tisztelt szervezet 
a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit segíti. Tavaly 5,5 millió 
forintnyi támogatást kapott a verseny bevételéből. Ennek köszön-
hetően a legkülönbözőbb képességű emberek használhatják az 
alapítvány integrált fitnesztermét. Ilyen jó célokat boldogan szol-
gálunk.

A reptéri betonon 5 és 10 kilométeres távon mérik össze az ere-
jüket, a kitartásukat a vállalkozó szelleműek.

Hardy Mihály, a Budapest Airport Zrt. kommunikációs igaz-
gatója rámutatott: a verseny a látszat ellenére komoly, és gondos 
előkészületeket követel meg.

– Eddig is rendben volt minden, nem lesz ez másként az idén 
sem. A korábbi tapasztalatok alapján állítom, hogy az utasok meg-
értők, kivárják, amíg a „civilek” által foglalt a pálya. Mindenki 
tudja, hogy ez a verseny a sportoláson túl az adományozásról is 
szól.

Gusztos Péter, a Suhanj! Alapítvány társalapítója elmondta: a 
részben ebből a bevételből létrehozott integrált fitneszteremmel az 
volt a cél, hogy azt látássérültek, kerekesszékesek vagy bármilyen 
más fogyatékossággal élők ugyanúgy tudják használni, mint a tel-
jesen egészséges emberek.

Nincs más hátra, mint hogy az indulók szeptember első szom-
batján győzzenek azon a betoncsíkon, amelyről tíz kilométer ma-
gasba visznek bennünket a repülőgépek.

Ê r. F.

szEnt 
a művészEt
Az Ars sacra Fesztivál a tíz évvel ezelőtti nemzetközi város-
missziós rendezvénysorozat gyümölcse. Célja a remény jeleinek 
felmutatása a kultúrában, a művészet eszközeivel segíteni Euró-
pát, hogy visszataláljon gyökereihez, a keresztény értékekhez. 
Az Ars sacra Fesztiválhoz évről évre önkéntesen csatlakoznak 
Magyarország legnagyobb múzeumai, kulturális központjai, 
számos galéria és művész. A fesztivál programjait – képző- és 
iparművészeti kiállításokat, különböző műfajú koncerteket, 
színházi és irodalmi előadásokat, tárlatvezetéseket, gyerek-
programokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség.

Pestszentimrén két program is lesz a fesztivál keretében. 
szeptember 13-án (szerdán) a PiK Házban rendezik ugray 
György szobrászművész életmű-kiállításának megnyitóját, 
amelyen Garami Gréta művészettörténész ismerteti a székely-
földi alkotó életútját. A rendezvényen közreműködik Vass Ger-
gely és Draskóczy zoltán gitárművész.

szeptember 16-án (szombaton) az Új Teremtés evangélikus 
együttes ad koncertet luther-énekekből a református temp-
lomban.
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Csupán azért, hogy tudjuk, „hol 
vagyunk”, melyik tónak a partján 
próbáljuk meg kifogni a nagy halat, 
álljon itt néhány mondat a Balázs-tó-

ról. A tó az 1920-as évek elején kelet-
kezett, agyagbányászatból származó 
vízterület, s az akkori tulajdonosról 
kapta a nevét. A horgászegyesület 

1945 óta működik itt, és kezeli a ta-
vat. A tó vízterülete egyhektárnyi, a 
mélysége a közepén eléri a 7-8 mé-
tert, s a part mentén is 2-3 méteres. 
A Balázs-tóba havonta telepítenek 
halat, ami kellő fogást garantál.

Biztos Fogás ninCs
– Mivel sok halat telepítenek, jogos a 
felvetés: biztos fogással távozik-e az, aki 
ezt a tavat választja?

– Olyan, hogy biztos fogás, nálunk 

nincs, mert kell az a bizonyos horgász-
szerencse is, de tény, hogy jól állunk, 
bőséges a halállomány, így jó esély van 
arra, hogy nem távozik üres kézzel az, 
aki nálunk próbál szerencsét.

– Mennyiért lehet szerencséje valaki-
nek?

– A kétbotos teljes árú jegy, amiért 
két nemes hal fogható ki, 3500 forint-
ba kerül, de van egybotos jegyünk is, 
amelyet 2000 forintért kínálunk. A 
sportjegy csak 1500 forint, de a fogott 
halat vissza kell dobni.

– Ez az igazi sporthorgászat…
– igen, azt is szívesen látjuk, aki 

ilyen céllal jön.

örülnek 
Az utánPótlásnAk
– Hallva a kétbotos napijegy árát, nem 
sok ez?

– nem, ellenkezőleg, az olcsók közé 
tartozunk. nem beszélve arról, hogy a 
hal, a ponty ára 1200–1300 forint. Ha 
hozzászámolom, hogy a halak telepí-
tése, a tó karbantartása, az egyesület 

fenntartása is sokba kerül, érthető, 
hogy miért nem magasak a lőrinci 
Fonó Horgászegyesület árai.

– Ha már az egyesületet említette: 
hány tagjuk van?

– Hatvankét igazolt horgász jár a Ba-
lázs-tó partjára. Van egy ifjúsági korú 
tagunk, s van öt-hat gyerekek, akiket 
a család, a rokonok, a nagypapák „fer-
tőznek meg”. Az ő jelenlétük nagyon is 
fontos, már csak az utánpótlás szem-
pontjából is. Örömmel látjuk őket, vál-
jon jó, sportszerű horgász belőlük.

örök „szAkMA”
– Napjainkban is népszerű-e a horgá-
szat, vagy ha úgy tetszik, a sporthorgá-
szat?

– igen, örök „szakma” ez, mindig 
megvannak az öregek, s mindig jönnek 
újak. Ettől az állandóságtól függetle-
nül figyelnünk kell arra, hogy képben 
legyünk. Ennek jegyében leszünk ott 
szeptember 23-án a Bókay-kertben a 
sportízelítőn. Ott sokakkal találkozha-
tunk, s népszerűsíthetjük a Fonót meg 
a Balázs-tavat.

A sportízelítőn is ott lesz a lőrinci Fonó horgászegyesület

A BAlázs-tAvon 
télen-nyáron

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

sZABályoK A tAvon
A felnőttek maximum 2 bottal horgászhatnak. 
Az önetető használata engedélyezett.
A szákolt méretes halat tilos kicserélni.
A merítő használata kötelező.
A szákolt méretes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba.
A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
A tóba telepített harcsa és csuka elvitele napijegyesek részére 
tilos.
Körforgó villantók használata tilos.

KAiRóBAn  
VB VáR Rá

 
Eredményesen szerepeltek a magyar férfi öttusázók 
a Fehéroroszország fővárosában, Minszkben meg-
rendezett Európa-bajnokságon július második he-
tében. A viadalon a Kasza róbert, demeter Bence, 
Marosi ádám összeállítású válogatott „kerületi tag-
ja” kiválóan helytállt az egyéni és a csapatverseny-
ben is: egyéniben hatodik helyezést ért el, a csapat-
versenyben aranyérmet szerzett.  

A visszatérő Marosi Ádám ismét bebizonyította kivételes képes-
ségeit. Kiegyensúlyozottan, koncentráltan, mondhatni, okosan 
versenyzett, és végül a hatodik helyen végzett a kontinensbajnok-
ságon.

A magyar csapat tagjai közül Marosi úszta a legjobb időt, 
ami a negyedik legjobb volt az erős mezőnyben. Ez pedig, ahogy 
mondani szokták, „jól fizetett”. Az idegszámnak számító vívás is 
kimondottan jól sikerült a Bp. Honvéd sportolójának. Húsz győz-
tes asszó mellett 14 vesztes állt a neve mellett, ami a nyolcadik 
legjobb eredmény volt a mezőnyben. A lovaglásában „benne ma-
radt” egy kicsi, ádám csak a 19. lett, de tudni való, hogy ez a szám 
egy kicsit mindig a szerencsétől, a sorsolt lótól is függ. A kombi-
nált számban (futás és lövészet) nagyon koncentráltan és nagyot 
küzdve érte el a hatodik helyezést, így az összesített 1422 pontos 
teljesítményével maradéktalanul elégedett lehetett, hiszen hato-
dikként, Eb-pontszerzőként utazhatott haza Minszkből.

Természetesen Marosi kiegyensúlyozott szereplésén túl kellett 
a két társ remeklése is. Ennek köszönhetően csendült fel a Him-
nusz a nehéz nap végén, a csapatverseny eredményhirdetésekor.

A szövetségi kapitány, Martinek János ismerheti a siker titkát, 
hiszen 1988-ban szöulban olimpiai aranyérmet szerzett. A szak-
ember elégedett volt a szerepléssel, de azt mondta, hogy a munka 
még csak „félig van készen”, mert a nyáron világbajnokság is vár 
a legjobbakra.

Így az Európa-bajnokság után elégedett Marosi ádámra is vár 
még a felkészülés újabb szakasza. 

– Jól ment, egyben volt a csapat, egymásért, egymást segítve 
versenyeztünk. Csak látszólag van messze a 2020-as olimpia. El-
szaladnak az évek, s máris ott tartunk, hogy indulunk az olimpi-
ára. Most persze a közelgő vb a legnagyobb feladat, az augusztus 
21–28-i kairói világbajnokságon is folytatni kell a jó szereplést – 
mondta a kontinensbajnokság után.

TADissi MARTiAl  
VB-EzÜsTéRME 
Az ezüstéremig jutott tadissi Martial a linzben meg-
rendezett júliusi karate-világbajnokságon. A szép si-
kerhez hat összecsapást kellett vívnia.

 
A 67 kilósok küzdelmi kategóriájá-
ban a Pestszentlőrincen élő Tadissi 
Martial 90 (!) versenyző közül jutott 
a döntőbe. Az idei Európa-bajno-
ki bronzérmes magyar a selejtezők 
során az egész világbajnokság egyik 
legjobb teljesítményét nyújtotta – 
hangoztatták a szakemberek. Hat 
mérkőzése során öt győzelmet ara-
tott, és mindössze két pontot értek 
el ellene, miközben legyőzte a fran-

cia Da Costát, a döntőbe jutásért pedig 2-0-ra nyert a török ujgur 
ellen. A korábbi kétszeres korosztályos Európa-bajnok versenyző 
a fináléban alulmaradt az angol Thomasszal szemben.

Tadissi a sportág történetének legjobb magyar szerepléséig ju-
tott. Felnőtt vb-n ezüstöt korábban ketten szereztek, de aranyér-
met még soha nem sikerült nyerniük a karatékáinknak. A hosszú 
és nehéz világbajnoki menetelés során a magyar fiatalember pe-
rui, tunéziai, grúz, francia, török ellenfelét győzte le, s mindössze 
a döntőben maradt alul.

A siker „súlyához” tudni kell, hogy a linzi vb-n nem ke-
vesebb, mint 118 ország versenyzői léptek küzdőtérre a kü-
lönböző súlycsoportokban. A magyar indulók közül linz-
ben Tadissi Martial volt az egyetlen, aki dobogóra állhatott.

vAlKUsZ vissZAtért
sok hosszadalmas betegség, sérüléssorozat és orvosi kezelés után 
egészségesen tért vissza a pályára a teniszező Valkusz Máté.

A 19 éves lőrinci fiatalember egy karlsruhei ATP-tornán állt 
rajthoz, s jutott el a döntőig, miután három német ellenfelét is le-
győzte.

A 16 között Gerchet két játszmában, Hellert három játszmá-
ban, Fanselow-t ugyancsak két játszmában ütötte el a továbbjutás-
tól. A döntőben a szintén német Choinski volt az ellenfele, akitől 
két játszmában kapott ki, végül a második helyet megszerezve.

ElHunyT 
FElFÖlDi 
CsABA
életének 39. évében elhunyt Felföldi Csaba, 
a PsK játékosa, aki a labdarúgó-szakosztály 
BlsZ ii. osztályú csapatát segítette hétről hétre 
a bajnoki mérkőzéseken. A sportember 2015-
ben fél évig a felnőtt csapat szakmai irányítását 
is ellátta. Korábban az nB i-ben a siófok színei-
ben több mérkőzésen is pályára lépett.

Augusztus 14-én, hétfőn reg-
gel Felföldi Csaba – ahogyan 
a barátai szólították, Fefe 
– már csak néhány méterre 
járt a munkahelyétől, amikor 
érthetetlenül gonosz módon 
lépett az élet helyébe a halál. 
A pestszentimrei klub színei-
hez hűséges futballistának, 
edzőnek, játékos-edzőnek 
a lőrinci Táncsics utcában 
dobbant utolsót a szíve.

Hiába érkezett gyorsan az 
orvosi segítség, hiába imád-
koztak könnyes szemmel az 
életéért a helyszínre érkező 
társak, csak azt vehették tu-
domásul, hogy Fefe elment, 
hogy az ősszel már nem irá-

nyítja a csapat védelmét, amelynek kőkemény, elszánt har-
cosa volt. A társai ma még felfoghatatlan űrt vagy, ahogy az 
edző, Molnár zoltán és a klubelnök, Egry zoltán mondta 
megrendülten: nagy-nagy ürességet éreznek, s azt várják, 
hogy mikor ébrednek fel, mikor megy velük szembe Csaba 
ismét a Táncsics utcában…

Felföldi Csabát a PsK saját halottjának tekinti. Temeté-
séről később intézkednek.

�örülhetnek a kerületben és a környéken élő horgászok, 
mert Pestszentlőrincen található a kevés fővárosi hor-
gásztó egyike. ki is használják ezt, mert állandó vendé-

gei a Balázs-tónak. A tavat üzemeltető horgászegyesületről 
kérdeztük az elnököt, dr. Molnár Pétert. 
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A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN
TÖBBET ÉR A PÉNZE!
Kérjen nálunk törzsvásárlói kártyát és mindenre

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

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

SÁRGA BOROSTYÁN PAT
IK

A

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

VITAMIN 
KIÁRUSÍTÁS!
C, D3, MULTIVITAMINOK MÁR

199 FORINTTÓL!

Szervírozótál
BLANDA BLANK

rozsdamentes, 20 cm

995 Ft
1490 Ft

IKEA Soroksár, Budapest 
1239 Budapest,
Vecsés út,
195839/32 hrsz

Nyitvatartás:

www.IKEA.hu/soroksar

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


