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sZÜnidEi KÖrKéP

A nyári szünet legnagyobb gondja egy szülő 
számára annak megoldása, hogy amíg ő 
dolgozik, addig a gyerek ne unatkozzon 
otthon, vagy lézengjen az utcán, kulccsal 
a nyakában a lakótelep házsorai között, 
hanem biztonságos helyen, aktív kikap-
csolódással töltse a vakációt. A kerületben 
a Bókay-kerti táborok mellett több más 
lehetőség is akad a hasznos időtöltésre.

AdoMányoZás 

Új gépkocsit kapott a Heim Pál gyermekkór-
ház és a rákosmenti Mezei őrszolgálat a 
XVIII. kerületi önkormányzattól. A képviselő-
testület májusban döntött a vásárlásról. A 
kórház az orvosi ügyelet során használja 
a kétkerék-meghajtású suzuki Vitarát, 
amelynek négykerék-meghajtású változata 
a kerület erdős területein, földútjain teljesít 
szolgálatot.

ÚJ díJsZABás

szeptember első napján új díjszabás lép 
érvénybe mindhárom XVIII. kerületi uszodá-
ban. A korábbinál kevesebb típusú jegyet 
használnak majd. Amint azt Bögös József, 
a Városgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. 
Uszoda- és sportszervezési osztályának 
vezetője elmondta, az egységesítés, az 
egyszerűsítés jegyében alakították ki a 
legnépszerűbb belépők árát.

vár A tEstvérváros

A XViii. kerületi önkormányzat évek óta 
arra törekszik, hogy a testvérvárosok-
kal minél élőbb kapcsolat épüljön ki, s 
ebben a törekvésben kiemelt helye van 
tusnádfürdőnek, amellyel már két évtizedes 
a szoros kapcsolat. A lenyűgöző természeti 
adottságok mellett pazar vendégszeretettel 
várják a székelyföld legkisebb városába 
pihenni érkező turistákat.   

lEgyÜnK ÓvAtosAK!

A nyár rengeteg veszélyforrást tartogat. 
A balesetek és a kellemetlen események 
megelőzésében segíthetnek a rendőr-
ség gyermekeknek címzett jó tanácsai. 
kerületünk kiemelkedő mennyiségben és 
minőségben rendelkezik sportolásra, a 
szabadidő tartalmas eltöltésére alkalmas 
pályákkal, parkokkal, felszerelt játszóterek-
kel, de az óvatosság soha nem árt! 
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Minden eddiginél több  
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tu-
lajdonosai 

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

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

Újra egy nagyszabású lakossági 
célú energetikai felújítás vette 
kezdetét a XVIII. kerületben, 
hiszen folytatódik a kormány 
által támogatott Otthon Melege 
Program. A program a Sal-
lai 1007, Hosszúház utca 4. 
számú, Kolozsvár u. 34., 36 és 
a 38. számú, a Lakatos úti 4-es 
számú Lakásfenntartó Szövet-
kezet, valamint a Lakatos úti 
2-es számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását érinti.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével a magas 
fűtési költségek csökkentésével 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással a 
panelépületeknél átlagosan 70 
százalékos energia megtaka-
rítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként. ” 
nyilatkozott Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK  
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárd  
forintból újulnak  
meg a kerületi  
társasházak!
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon
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Puskás AttilA    

A nyári iskolai szünet minden évben az 
intézményi felújítások időszaka. Ilyen-

kor lehet nyugodtan, a tanítást nem za-
varva elvégezni a javítási, korszerűsítési 
munkákat. Idén a Városgazda Utánpót-
lás Akadémia is segítséget tudott nyúj-
tani iskolai öltözők felújításához.

– Az akadémia tavaly elbírált TAO-
pályázatából befolyt összeg segítségével 
tudtunk felújítani egy-egy fiú-lány öltö-
zőblokkot az eötvös Loránd Általános 
Iskolában és a Kondor Béla Általános Is-
kolában. A két beruházás értéke nagyjá-
ból 8-8 millió forint volt – mondta Lévai 
István Zoltán alpolgármester.

Az akadémia ugyancsak a fenti pá-
lyázat jóvoltából tudott sportkapukat 
vásárolni és beszerezni két autóbuszt. 
ezek egyikét már márciusban forgalom-
ba helyezték, a másik buszt a tervek sze-
rint a nyáron adják át.

Lévai István zoltán kiemelte, hogy 
a fejlesztésekhez elengedhetetlen volt a 
pályázathoz az önrészt biztosító önkor-
mányzat, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, valamint a társasági adójának fel-
ajánlásával segítő Budapest Airport zrt. 
együttműködése.

Az önkormányzat kiemelt fejleszté-
si területként kezeli a Bókay-kertet. A 
folyamatos megújulás jegyében a nyár 
elején megvalósult a strandfutballpálya 
szabványosítása, körbekerítése. A létesít-
mény, amellett, hogy megfelelően szol-
gálja az edzéseket és a táborokat, most 
már bármilyen hivatalos mérkőzés leját-
szására is alkalmas. A strandfocipálya 
mellett lévő pavilonnak elkészült a csa-
tornázása, és itt alakítják ki a pályához 
tartozó öltözőt. Az épület másik felébe 
költözik majd a Bókay-kertet üzemeltető 
részleg, ez lesz a karbantartó kertészek 
bázisa.

Pályázatból befolyt pénzből és a Ma-
gyar Kerékpáros Szövetség támogatásá-
val építik át a park Cziffra György utca 
felőli részén az évek óta használaton kí-
vüli BMX kerékpáros pályát, amelynél 
öltözőt is létesítenek. Ugyanitt épül egy 
gördeszkapálya is.

FolyAMAtosAk 
NyároN sEM PiHEN A VárosgAZDA  a fejlesztéseK 

ISmét
sörfesztivál
Augusztus 12–14. kö-
zött rendezik meg a ii. 
Pestszentlőrinci retro 
sörfesztivált. A tavalyi 
sikeres bemutatkozás 
után ezúttal is a Kossuth 
térre várják a jó nedűkre 
és kellemes programok-
ra vágyókat. 

A szervezők most is gondos-
kodnak a különlegességek-
ről, az ország több pontjáról 
érkeznek majd a kézműves 
sörök. 
– Bízunk abban, hogy 
ezúttal is találkozhatunk a 
hazai kézműves sörgyártás 
remekeivel, többek között 
a pannonhalmi sörrel és a 
csepeli rizmajer sörfőzde 
kínálatával, de érkezik házi 
sör Békés megyéből és szá-
mos más helyről is – mondta 
Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester, a XVIII. kerületi 
sörfesztivál ötletgazdája.  
– Persze nemcsak finom 
italokat lehet inni, hanem 
gasztronómiai ínyencségek 
is lesznek. A hangulatot 
pedig élőzenés koncertek 
fokozzák. A pénteki fellépők 
között találjuk a retro jegyé-
ben szikora róbertet és az 
r-go-t, szombaton pedig 
többek között az Animal 
cannibals és a Belmondo 
együttes érkezik. A három-
napos rendezvénysorozatot 
a terveink szerint a roy és 
ádám-koncert zárja. 
természetesen nem csupán 
a felnőttekre gondolnak, 
hanem igazi családi prog-
ramokat is kínálnak, például 
napközben sportbemutatók 
és táncegyüttesek színesítik 
a sörfesztivál műsorát.
Már csak a megfelelő 
időjárást kell megrendel-
ni, és akkor a megszépült 
kossuth tér kulisszái között 
kitűnő nyári kikapcsolódást 
nyújthat a sörfesztivál, amely 
a szervezők szándéka szerint 
a térség egyik kiemelkedő 
gasztrokulturális eseményé-
vé válik, és egyúttal széles 
körben népszerűsíti a XVIII. 
kerületet.

Ê Városkép

MűFÜvEs FoCiPályA 
A BÓKAy-KErtBEn
A népszerű közparkhoz 
kapcsolódó fejlesztés egy 
műfüves labdarúgópálya 
építése is.
– A teniszpályák mögött 
tavaly felújítottuk az élőfü-
ves futballpályát, de a talaj 
és a fű nem birkózik meg a 
terheléssel. Mlsz-pályázat 
segítségével most egy műfü-
ves pálya is elkészül itt, így a 
két pályával már jobban lehet 
gazdálkodni – mondta lévai 
István zoltán alpolgármester.
A fejlesztésekkel kapcsolat-
ban Banyár lászló, a Város-
gazda zrt. vezérigazgatója 
megerősítette, hogy a cég 
készen áll a még hátralévő 
nyári munkákra, és ugyan-
olyan magas színvonalon 
igyekszik megvalósítani mind 
az intézményi, mind az egyéb 
felújításokat, mint tette azt a 
korábbi években. 

� IskolákBAn, egyéB ÖnkorMányzAtI IntézMényekBen és 
A BókAy-kertBen Is dolgoztAk Már, IlletVe dolgoznAk 
Még A nyáron A VárosgAzdA XVIII. kerület nonProFIt 

zrt. MUnkAtársAI. A BeFeJezett VAgy FolyAMAtBAn léVő Fel-
úJításokon túl tArt A JárdAProgrAM, és toVáBBrA Is Meg-
rendelHető A VárosüzeMeltető cégnél A csAtornABekÖtésI 
szolgáltAtás. 

lévai istván Zoltán alpolgármester a Városgazda utánpótlás Akadémia palántáival a nemrég átadott 
strandfocipályán



Városkép p 2016. július 20. XXV. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

2 Közélet Számos programon vehetnek még részt a gyerekek a nyár végéig

Puskás AttilA   

A művelődési házak nyáron is 
változatos közösségi progra-
mokat szerveznek. Lehet még 
jelentkezni a Pestszentimrei 
Közösségi Ház (PIK) kreatív 
kézműves táborának harma-
dik turnusára, amelyet au-
gusztus 8. és 12. között szer-
veznek. A foglalkozások 10-től 
13 óráig tartanak, a tábor díja 
naponta 1800, a teljes hétre 
8000 forint.

A csAláddAl 
együtt
Szintén a PIK kínálatában ta-
lálható a családi táncház és 
népi játszóház. Az augusztus 
21-i program 11 órakor kez-
dődik. Az ingyenes táncház 
a pestszentimrei Hősök terén 
lesz, a jó hangulatról Túri And-
rás és zenekara gondoskodik. 

A közösségi házban Plugor 
Judit vezeti a népi hagyomány-

őrző kézműves foglalkozást. A 
belépő gyerekeknek 500, fel-
nőtteknek 800 forint.

A program célja az, hogy a 
gyerekek megismerjék a nem-
zeti hagyományokat, a magyar 
népdal és néptánc kultúráját, 
valamint a régi korok játékait, 
elfoglaltságait.

VáltozAtosAn
Fotós táborral, kreatív játszó-
térrel és kerékpáros táborral 

készül a nyár második felére 
a Kondor Béla Közösségi Ház. 
A fotóoktatást augusztus 1–5. 
között tartja Posztós Csaba 
fotográfus, naponta 8 és 11 óra 
között. A részvételi díj 3000 
forint lesz. 

Jó idő esetén többek között 
szabadtéri sorjátékok, ügyes-
ségi versenyek várják a gye-
rekeket a kreatív játszótéren 
augusztus 15–19. között 10-
től 14 óráig. Akkor sem kell 
szomorkodni, ha egyik-másik 
napon esne az eső, mert ebben 
az esetben a közösségi házban 
kézműves foglalkozásokon, 
filmvetítésen lehet részt venni.

A Szívügyünk a közlekedés 
elnevezésű kerékpáros napkö-
zis tábort augusztus 22. és 26. 
között rendezik meg, naponta 
10-től 14 óráig. A tábor díja 
3000 forint. 

A programokra folyamato-
san lehet jelentkezni.  

A Rózsa Művelődési Ház 
augusztus 1–6. között ezút-
tal is Szalafőn szervezi meg 
az őrségi hagyományőrző 
néptánctábort általános is-
kolások számára, immár ne-
gyedik alkalommal. A tánc-
tanulás mellett kirándulások 
és különféle játékok színesítik 
a programot. A tábor díja 30 
ezer forint, jelentkezni 10 ezer 
forint előleg befizetésével lehet 
a művelődési házban.

Játék 
A HAVAnnán
A Havanna-lakótelepen egész 
évben, így nyáron is folyama-
tosan kínál játéklehetőségeket 
a Csibész Családvédelmi Köz-
pont. A Kondor Béla sétány 
17. alatt működő prevenciós 
csoportban lehet asztalite-
niszezni, csocsózni, igény 
szerint kézműves tárgyakat 
készíteni, sőt akár közös süte-
ménysütésre is van lehetőség, 
ha a gyerekek úgy kívánják. 
Madarassy Judit intézmény-
vezető elmondta, hogy sok-
szor szerveződnek spontán 
programok is. Ha akad egy jó 
ötlet, amelyhez sokan csatla-
koznának szívesen, azt a lehe-
tőségekhez képest igyekeznek 
megvalósítani. 

� A nyári szünet legnagyobb gondja egy szülő 
számára annak megoldása, hogy amíg ő dol-
gozik, addig a gyerek ne unatkozzon otthon, 

vagy lézengjen az utcán, kulccsal a nyakában 
a lakótelep házsorai között, hanem biztonságos 
helyen, aktív kikapcsolódással töltse a vakációt. A 
kerületben a Bókay-kerti táborok mellett több más 
lehetőség is akad a hasznos időtöltésre.

Folyamatosan lehet jelentkezni az önkormányzat és a Városgazda utánpótlás Akadémia Bókay-kerti napközis rendszerű táboraiba
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SzünIDeI 
KöRKéP
Hasznos és kellemes elfoglaltságok

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

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

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

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

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

horváth ZsÓFiA

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

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

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

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

A hAgyoMányos nAPKÖZis táBoroK 
Folyamatosan lehet jelentkezni az önkormányzat és a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia Bókay-kerti napközis 
rendszerű táboraiba. Az önkormányzati tábor augusztus 
19-ig hétfőtől péntekig tartó heti turnusokban fogadja a 
jelentkezőket. A tábori díjakkal kapcsolatos információk 
a www.bp18.hu oldalon olvashatók, és ott találhatók 
a telefonszámok is, amelyeken érdeklődni lehet. Az 
akadémia a legnépszerűbb sportágakban egészen au-
gusztus 26-ig hirdet táborokat. Minden fontos tudnivaló 
elérhető a www.akademia18.hu oldalon.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HiVAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADkürti sZilViA

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

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

XViii. kErülEti 
korMáNyHiVAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 

korMáNyABlAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

okMáNyiroDAi 
kirENDEltség 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás

Tel.: 297-5733
Hétfő: 7-17 óráig

Péntek: 8-12 óráig
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

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

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

köZBiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
(Tel.:294-1685)

Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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Átadták a felújított Zenevár Óvodát KÖZÉLET 3

� „A Zenevár  
Óvoda épü-
letenergetikai 

fejlesztését közel  
41 millió forinttal 
támogatta a kormány 
és az Európai Unió. 
A program keretében 
megvalósult az óvoda 
épületének homlokzati 
hőszigetelése, kicse-
rélték a nyílászáró-
kat, és felújították az 
épület villámvédelmi 
rendszerét.  
Kucsák László,  
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre  
országgyűlési  
képviselője összehan-
golt munkát folytatott 
a kormánnyal, így a 
kerület tavaly csak-
nem másfél milliárd 
forintot tudott lehívni 
– vissza nem téríten-
dő támogatásként – a 
Környezet és Energia  
Operatív Program 
(KEOP) keretéből. 

VÁROSKÉP        

A beruházás nyomán 
a Zenevár Óvoda 
egy modern, az eu-
rópai uniós köve-

telményeknek megfelelő intéz-
ménnyé vált. A korszerűsítés 
magába foglalta az épület teljes 
szigetelését, a nyílászárócserét 
és az épület fölötti tetőszerkezet 
teljes megújítását. Fontos része 
volt a fejlesztésnek a gyermek-
barát környezet kialakítása is.  
A projektnek köszönhetően 
még jobbak lettek a gyermekek 
minőségi nevelésének feltételei. 
A meglévő épület felújításával 
és modernizációjával energiata-
karékos és korszerű közoktatási 
intézményt alakítottak ki.
A kerületben zajló beruházá-
sok eredményeként az intézmé-
nyek üvegházhatású gázkibo-
csátása éves szinten várhatóan  
73,58 tonnával, energiafelhasz-
nálása 913 GJ-lal fog csökkenni. 
Ez a korábbi állapothoz képest 
52,85%-os megtakarítást jelent. 
A számszerűsíthető eredmé-
nyeken túl a felújítások megva-
lósulásával a kerületi oktatási- 
nevelési intézmények épületei 
szebbé váltak, a használatuk  
pedig komfortosabbá vált.
A hivatalos átadóünnepségen 
Kucsák László mellett részt vett 
Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Vecsei Brigitta, az intézmény 
vezetője is.
Az országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy szorgal-

rekek egyaránt örülnek a meg- 
szépült ovink-
nak.  Büszkén 
mondhatom, 
hogy öröm itt 
dolgozni és 
ide járni.” 
A felújítások 
idén is foly-
tatódnak, az 
újabb pályáza-
tok meghirde-
tésével újabb 
l e h e tő s é ge k 
nyílnak a páratlan, példaértékű 
összefogásra a XVIII. kerület-
ben. A megvalósult felújítások 
tükrözik, hogy a kerületben több 
intézményben is sikerült olyan 
feltételeket teremteni, amelyek 
hosszú évekre biztosítanak él-
hető, egyben korszerű, a mai 
kor követelményeinek megfelelő 
környezetet a gyerekek számára.

mas munkával és összefogással 
újították fel az óvodát. A közel 
46 millió forintos beruházás, 
amelyben kormányzati és ke-
rületi célok „találtak egymás-
ra”, azért volt szükséges, mert 
elavultak a nyílászárók, és szi-
getelni is kellett az épületet. A 
projekt további célja volt, hogy 
korszerűbb körülményeket te-
remtsenek az óvodában folyó 
kiváló nevelő-oktató munkához. 
„A legfontosabb számunkra az, 
hogy a gyermekeknek gondta-
lan óvodás éveket biztosítsunk, 
s a családokkal együttműködve 
játékosan neveljük őket az élet-
re. Az óvoda nemcsak kívülről, 
hanem belülről is megújult. A 
beruházás célja egyrészt az volt, 
hogy gazdaságosabban működ-
hessen az intézmény, másrészt 
az, hogy egy modern, a szükség-
leteknek megfelelő óvoda jöjjön 
létre, megteremtve a minőségi 
nevelés feltételeit.”

„A munka azonban nem ért 
véget, hiszen tovább foly-
tatjuk azt, amit elkezdtünk, 
tovább építjük és formáljuk 
a gyermekek fejlődésének 
biztonságos környezetét” 
– mondta a köszöntőjében 
Kucsák László.

A beszéde után az országgyű-
lési képviselő megköszönte az 
önkormányzatnak, a pályázat 
összeállítóinak, a kivitelezőnek, 
a pedagógusoknak és minda-
zoknak a munkáját, akiknek 
részük volt abban, hogy ismét 
megvalósulhatott egy nagy ívű 
beruházás, felújítás a XVIII.  
kerületben.
Galgóczy Zoltán folytatta 
Kucsák László gondolatait: 
eszerint minden ok megvan az 
örömre, hiszen ismét megújult 
egy intézmény a kerületben.  
„A 2015-ös év talán a legsike-
resebb éve volt az önkormány-
zatnak, mivel közel másfél 
milliárdos fejlesztés érkezett a 
kerületünkbe. Nagyon sokan 
dolgoztak ezen a beruházáson, 
és külön köszönet illeti Kucsák 
László képviselő urat, hiszen az 
ő komoly munkája révén kapta 
meg ezt a hatalmas összeget a 
XVIII. kerület. Az önkormány-

zat munkatársainak is szeret-
nék köszönetet mondani, mert 
nemcsak pluszforrást biztosí-
tottak a felújításhoz, de gyors és 
hatékony munkát is végeztek” – 
mondta az alpolgármester.
Az ünnepi köszöntők befejez-
tével Kucsák László, Galgóczy  
Zoltán és Vecsei Brigitta átvágta 
a nemzetiszínű szalagot, ezzel 
hivatalosan is átadva az épületet 
a gyermekeknek. Ezt követően 
az óvoda kis lakói rövid, ám na-
gyon ötletes műsorral köszön-
tötték a vendégeket.
Az ünnepség után az óvoda-
vezető lapunknak elmondta: 
„Évtizedes álmunk vált valóra.  
A felújításnak köszönhetően 
minden nagyon szép lett, a gye-
rekek megújult környezetben 
tölthetik a mindennapjaikat. A 
homlokzat hőszigetelést, a lapos 
tető hő- és vízszigetelést kapott, 
és kicserélték az épület nyílászá-
róit is. Külön öröm számunkra, 
hogy óvodánk az ELTE gyakor-
lóóvodája lett.  A szülők és a gye-

„ÉVTIZEDES ÁLMUNK 
VÁLT VALÓRA” 
Kucsák László: Kormányzati és kerületi célok találtak egymásra

ZENEVÁR ÓVODA  
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:  

45 744 662 Ft
815 m²

740 m²
56 m²

Homlokzati  
hőszigetelés (15 cm):

Lapos tető hő- és  
vízszigetelése (10 cm):

Külső nyílászárók  
cseréje:

Az óvoda épülete a beruházásnak köszönhetően energiahatékonnyá vált, 
aminek köszönhetően egy év alatt több millió forintot is megspórolhatnak

„ „AZ ÓVODA A BERUHÁZÁSNAK  
KÖSZÖNHETŐEN ÉVENTE TÖBB  
MINT 3 MILLIÓ FORINTOT  
TAKARÍT MEG

Villámvédelmi rendszer felújítása
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önkéntes 
kerületvédők 
nyári családi bográcsolásra készültek 
a kerületi polgárőrök a Bókay-kertben 
múlt szombaton, de folyamatosan sza-
kadt az eső.  Az égi áldás azonban nem 
szegte kedvüket, mert egy hatalmas 
sátrat állítottak, amely alatt kényelme-
sen elfértek, sőt még a bográcsnak is 
jutott hely. 

Minden évben programot szervez az önkor-
mányzat az önkéntes kerületvédőknek, akik 
ilyenkor megosztják egymással tapasztala-
taikat, az elmúlt esztendőben történteket.  
– A kerületben élők nevében is a legnagyobb el-
ismeréssel beszélhetünk a polgárőrök tevékeny-
ségéről, akik szabad idejüket feláldozva, ingye-
nesen dolgoznak a közrendért, közbiztonságért, 
a bűncselekmények megelőzéséért – fogalma-
zott Lévai István Zoltán, a közbiztonságért is 
felelős alpolgármester a XVIII. kerületi polgár-
őrök családi napján.  – ezt a feladatot akkor le-
het a leghatékonyabban végezni, ha a lakosság is 
közreműködik, hasznos információkkal látja el 
a rendőrséget és a társszervezeteket. 

Az alpolgármester külön megköszönte azok-
nak a polgárőröknek a munkáját, akik egy hét-
tel előbb részt vettek a zöldakcióban (cikkünket 
lásd ugyanezen az oldalon). 

A kerületben három polgárőrcsoport műkö-
dik: a Lőrinci, az erzsébettelepi és az Imrei. A 
tagjaik között azonban többen vannak, akik a 
koruk vagy az egészségi állapotuk miatt nem 
tudják már vállalni a feladatot, ezért csökken a 
csoportok létszáma. 

Az alpolgármester elmondta, hogy továbbra 
is várják azokat, akik szívesen vennének részt 
a polgárőrség munkájában, bár tudja, hogy ez 
nem könnyű feladat. Megerősítette ezt Majoros 
József, az erzsébettelepi Polgárőr egyesület el-
nöke is, hozzátéve, hogy a tagjaik 60 év fölöt-
tiek, kivéve egy hölgyet, aki viszont azért nem 
vállal munkát, mert a kisbabájával van otthon.  

Polgárőr egyébként az lehet, aki betöltötte a 
18. életévét, és büntetlen előéletű. 

A kötetlen beszélgetéssel folytatódó program 
résztvevői délben már kanalazhatták a bogrács-
ban főtt ínycsiklandó marhapörköltet.

 Ê Fülep E.

Reptéri zaj 
kevesebb 
helyen 
Az új megközelítési és érkezési eljárá-
soknak köszönhetően kevesebb helyen 
okoznak zavaró zajt a repülőgépek. 

A kerület néhány pontján talán már fel is fi-
gyeltek a lakók arra, hogy valami megválto-
zott a Liszt Ferenc nemzetközi Repülőtérhez 
kapcsolódó légi forgalomban. ez egy új tech-
nológiai megoldásnak köszönhető, amelyet 
a HungaroControl május 26. óta alkalmaz. 
Az úgynevezett PBn (Performance Based 
navigation) alapú szabvány lényege az, hogy 
kiszámíthatóbbá és rövidebbé vált az érkező 
repülőgépek leszállási nyomvonala. Maga a zaj-
terhelés nem lett kisebb, hiszen a leszálló gépek 
száma nem változott, ám a szóródás csökkené-
sének köszönhetően ezt a terhelést a korábbinál 
kisebb területen lehet érzékelni.

Az új érkezési eljárások bevezetésével a légi 
járművek személyzete pontosabb információ-
kat kap az optimális süllyedés végrehajtásához. 
ennek hatására várhatóan csökken az ideálistól 
eltérő, kis magasságon történő szintrepülések 
száma is, ami kedvezően befolyásolja a földfel-
színi zajhelyzetet.

Ráadásul az új szisztéma környezetbarátabb 
is. Mint az a HungaroControl tájékoztatójában 
olvasható, az intézkedéstől az üzemanyag-fel-
használás és a szén-dioxid-kibocsátás mérsék-
lődését is várják: a repülőgépek akár több mint 
50 kilogramm üzemanyagot spórolhatnak út-
vonalanként.

Ê k. gy.

zöldakció 
a kerületben 
A Xviii. kerületi rendőrség a társ-
szervezetekkel együtt tartott ellen-
őrzést július 9-én Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre erdős területein.

A X. és a XVIII. kerület között elterülő Határ-
erdőnek a Tünde, az Álmos és a Frangepán utca 
kereszteződésében lévő bejáratától néhány perc-
nyi sétával juthatunk el a Tünde parkba, amely 
valójában egy szép nagy erdei tisztás.

Itt kaptak eligazítást a XVIII. kerületi rend-
őrség, közterület-felügyelet, polgárőrség  és a 
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat munkatársai az 
úgynevezett zöldakcióról, amelynek a hivatalos 
megnevezése „A kerület erdeinek, ligetes terü-
leteinek közbiztonsági célú ellenőrzése” volt.  A 
tájékoztatón részt vett Lévai István Zoltán alpol-
gármester és a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 
vezetője, Minyóczki Árpád rendőr alezredes is. 
A kirándulóknak, a futóknak egy pillanatra föld-
be gyökerezett a lábuk, amikor meglátták a Tün-
de-parkban a sok rendőrt és a többi egyenruhást.  
Az akció célja is az volt, hogy ott legyenek az 
olyan helyszíneken, ahol számos ember fordul 
meg. A nyári időszakban sokan kirándulnak, 
sportolnak az erdős területeken, amelyekből 
szerencsére 1600 hektár van a kerületben. A 
járőrcsoportok ezért ezekre koncentrálták az 
ellenőrzést, azonban útközben sem mentek „be-
kötött szemmel”. éppen jókor érkeztek a Béke 
térre, ahol egy verekedést sikerült a jelenlét-
ükkel megakadályozniuk. A repülőtérre vezető 
út mellett, a vasúti pálya mentén hathektárnyi 
területen égett az aljnövényzet, ezért riasztot-
ták a tűzoltóságot. Mint utóbb kiderült, egy 
meghibásodott vonatszerelvény fékrendszere 
szikrázott, emiatt keletkezett több helyen is tűz.  
A kerületi közbiztonsági referens, Székely Péter 
Csaba elmondta, hogy az akció mérlege jó volt, 
kivéve, hogy számos helyen találtak illegálisan 
lerakott hulladékot, ezért folyamatosan ellen-
őrizni fogják az erdei utak sorompójának zárva 
tartását, hogy ne lehessen gépkocsival szemetet 
bevinni az erdőbe.  

Ê Fülep E.

Támogatott 
férőhelyek 
hét sajátos nevelési igényű gyermeket 
tud fogadni szeptembertől az önkor-
mányzat támogatásával a Két Kéz se-
gítő Alapítvány által működtetett Cso-
da-bogár ház Óvoda. Az intézményben 
az egészségesek mellett magas szín-
vonalon foglalkoznak autista gyere-
kekkel is.

– négy éve foglalkozunk az autista gyerekek fej-
lesztésével, az akkor beiratkozók most ballagnak 
az óvodából, és kevés gyerek volt az őszi évkez-
dethez. A kerületben kevés család tudott eddig 
a létezésünkről, a többség vidékről, Vecsésről, 
Dunakesziről vagy a környező kerületekből 
érkezett. ezért is akartuk szorosabbra fonni az 
együttműködést az önkormányzattal, amely 
most hét autizmussal élő kisgyerek nevelési 
költségeit vállalja – mondta el Fazekasné Kocsis 
Beáta, az alapítvány elnöke. – Óvodánk térí-
tési díjas magánóvoda, ahol az autizmus alap-
program, és a saját tapasztalatainkon alapuló 
nevelési elveink mentén neveljük a gyerekeket. 
elsősorban viselkedésproblémás, beilleszkedé-
si nehézségekkel küszködő gyerekeket várunk, 
akik ugyanakkor kis létszámú, maximum hat-
fős csoportban jól tudnak együttműködni.

Az alapítvány elnöke hozzátette, hogy az 
óvoda saját kezdeményezésként kedvezményt 
ad a térítési díjból azoknak a XVIII. kerületben 
élő autista gyerekeknek, akik nem férnek be a 
hétfős keretbe. 

Az egészséges gyermekek számára kis lét-
számú közösséget, iskolára felkészítő speciális 
foglalkozásokat, diszlexiaprevenciós logopédiai 
fejlesztést és tehetséggondozást kínál az óvoda. 
A kicsik a sajátos nevelési igényű társaikkal in-
tegrált környezetben töltik az óvodai időt, meg-
tanulják elfogadni a másságot, így toleránsabb, 
szociálisan érzékenyebb emberré válhatnak.

Ê P. A.

Fontos segítség  
a kerületiekért dolgozóknak 
Új gépkocsit kapott a heim Pál gyermekkórház és a rákosmenti Mezei Őrszolgá-
lat a Xviii. kerületi önkormányzattól. A járművek megvásárlásáról a májusi ülésén 
döntött a képviselő-testület. 

A kórház az éjszakai orvosi ügyelet során hasz-
nálja majd a kétkerék-meghajtású Suzuki Vitarát, 
a típus négykerék-meghajtású változata pedig 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre erdős területein, 
földútjain teljesít szolgálatot.

– A gyermekkórház ügyeletes orvosai havonta 
átlagosan 150-200 gyermeket látnak el a XVIII. 
kerületben. elsősorban a két-három éves gye-
rekek érintettek a szezonális, lázzal járó légúti 
vagy egyéb betegségekben. nagyon fontos, hogy 
az orvos minél előbb és biztosan megérkezzen, 
ezért egy új, műszakilag kifogástalan, üzembiz-
tos jármű nagy segítség számunkra. Az ügyeletet 
két-három autó látja el, és az éjszakai hívásoknál, 
ugyanúgy, mint a taxitársaságoknál, meg van 
szabva, hogy mennyi idő alatt kell kiérni. ezek 
a gépkocsik télen-nyáron több százezer kilomé-
tert tesznek meg – mondta az autó átvételekor dr. 
Nagy Anikó, a gyermekkórház főigazgatója.  

A mezei őrszolgálat egy korábban ugyancsak 
a kerületi önkormányzattól kapott gépjárművét 
tudja most lecserélni.

– Az egyik autónk elöregedett, a mindennapos 
használatban kiszolgált, és a fenntartása, javítta-
tása már rendkívül gazdaságtalan volt. ezért kér-
tük az önkormányzat segítségét. A most kapott 
négykerék-meghajtású járműnek a terepképessé-
ge is jobb az elődjénél, így nehezebb terepen is 
könnyebb lesz vele ellátni a szolgálatot – emelte 
ki Oláh Csaba, az őrszolgálat vezetője.

A gépkocsikat Ughy Attila adta át, aki elmond-
ta, hogy mindkét jármű növeli a kerületben élők 
biztonságérzetét.

– Ahogy eddig, úgy a jövőben is igyekszünk a 
lehetőségeinkhez mérten segíteni a közösségért a 
kerületünkben is tevékenykedő szervezetek mun-
káját – mutatott rá a polgármester.

Ê Puskás A.

Az elismeréseket Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a kerület rendőrségi és katasztrófavédelmi 
vezetőivel közösen adta át július 7-én a városháza 
dísztermében.

– Minden évben fontos nap a kerület életében 
a Szent György- és Szent Flórián-díjak, elismeré-
sek átadása, hiszen azoknak mondunk ilyenkor 
köszönetet, akik a közbiztonságért dolgoznak. A 
rendőrség, a katasztrófavédelem, a polgárőrség, 
és idesorolom a közterület-felügyeletet is, együtt-
működve mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a XVIII. kerületi polgárok biztonságban 
érezzék magukat. ezt kerületi lakosként és az 
önkormányzat egyik vezetőjeként is köszönöm, 
mert úgy gondolom, hogy kerületünk összessé-
gében biztonságosnak mondható – mondta a kö-
szöntőjében Lévai István zoltán, hozzátéve, hogy 
az önkormányzat a jövőben is igyekszik biztosíta-
ni a megfelelő munkához méltó körülményeket.

Szent György dicsérő oklevélben és pénzju-
talomban részesült a rendőrség állományából 
Mezősi Gabriella százados, Guitprecht Vivi-

en hadnagy, Kovács Béla, Ranyhóczki Teodóra, 
Kujumdzisz Athene, Huszár Barnabás, Kurucz 
Tamás és Balogh Beatrix főtörzsőrmester, Kovács 
János Tamás törzsőrmester, Torzsás Csaba őr-
mester, valamint Kőrös Mónika és Csomné Szűcs 
Erika közalkalmazott.

A katasztrófavédelem, a tűzoltók részéről 
Szent Flórián dicsérő oklevelet és jutalmat kapott 
Juhász Dániel főhadnagy, Dubnitczki Tibor fő-
törzsőrmester, Oláh Jenő Imre, Madácsi Norbert 
és Farkas István törzsőrmester, Pusztai Ádám, 
Varga Zsolt József és Szűcs Flórián őrmester vala-
mint Páduch György zászlós. 

Az alapítvány kiemelkedő munkájukért dicsé-
rő oklevélben részesítette Jambrik Rudolf tűzoltó 
ezredest, Samu Zoltán és Bényei Darázs Eszter 
tűzoltó századost, Tordai László tűzoltó őrnagyot 
és Stift Sándorné közalkalmazottat. 

A felsoroltakon kívül a XVIII. kerületi polgár-
őrcsoportok tagjai közül is többen elismerő okle-
velet és pénzjutalmat kaptak.

Ê P. A.

Átadták a Szent György- és
a Szent Flórián-díjat
Ebben az évben Csoma istván rendőr törzszászlós és tornyos szilárd tűzol-
tó főtörzsőrmester vehette át a szent györgy-, illetve a szent Flórián-díjat. A 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre közbiztonságáért dolgozóknak kiemelkedő telje-
sítményükért járó elismeréseket a Közalapítvány a Xviii. kerület Közbiztonságáért 
kuratóriuma ítéli oda.
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5KözéletSzeptember 1-jétől új jegyárak a kerületi uszodákban

�szeptember 
első napján új 
díjszabás lép 

érvénybe mindhárom 
XVIII. kerületi uszo-
dában. A korábbinál 
kevesebb típusú 
jegyet használnak 
majd a Vilmos endre 
sportcentrumban, 
valamint a Park és a 
kastélydombi uszo-
dában is. 

Puskás AttilA   

Amint azt Bögös József, a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. Uszoda- és sportszervezési 
osztályának vezetője elmondta, 
az egységesítés, az egyszerűsítés 
jegyében alakították ki a legnép-
szerűbb belépők árát.

ÖsszeVont 
Jegyek
Az új árlista szerint hétköznap 
6–15 óra között egy alkalom-
ra 800 forintért lehet felnőtt, 
nyugdíjas és ifjúsági belépőt 
váltani, a gyermekjegy pedig 
egész héten ennyibe kerül. Hét-
köznap 15 órától és 21.30-ig, 
továbbá hétvégén 1000 forint 
lesz a felnőtt, a nyugdíjas és az 
ifjúsági jegy. A változás négy 
különböző jegy összevonását 
jelenti.

– Igyekeztünk egyszerűsíteni 
a jegyrendszert, mert már túlsá-
gosan sokféle belépőt kellett ke-
zelni a pénztárakban, ami töb-
bek között a gyors kiszolgálást 
is hátráltatta. Az egységes jegy-
ár miatt van olyan belépő, ame-
lyik az eddiginél picit drágább, 
de olyan is, amelyik olcsóbb 
lett. Reméljük, hogy a vendégek 
összességében elégedettek lesz-
nek, és továbbra is szívesen láto-
gatják az uszodáinkat – mondta 
a változásról Bögös József.

egészséges 
HoBBI
Az uszodákat a bérlő, edzéseket 
tartó sportegyesületeken kívül 
a lakosság is előszeretettel láto-
gatja. A létesítményekben egy-
két úszósávot egész nap az úgy-
nevezett hobbiúszók számára 
tartanak fenn.

– A Vilmos endre Sport-
centrumban hat sávból négyet 
foglalnak el a sportolók, és a 
Park uszodában is mindig van 
egy szabad úszósáv. A hobbi-
úszók pedig tudják, hogy mi-
kor milyen edzés van, mert 
van, akit nem zavar például 
a gyerekzsivaj, de természe-
tes, hogy van, aki szívesebben 

úszik nyugodtabb körülmé-
nyek között.

A Kastélydombi uszoda a 
nyári szünetben zárva van, 
iskolaidőben pedig a nap túl-
nyomó részében tanuszodaként 
működik.

– Akik idejárnak megszok-
ták, hogy a reggel 6 órai nyitás-
tól 8 óráig, fél 9-ig lehet úszni, 
valamint este fél 7-től a fél 10-
es zárásig, amikor már nincs 
oktatás. A vendégek egyébként 
minden uszodában tájékozód-
hatnak a leterheltségről, mert 
a pénztáraknál megtalálható 
az úgynevezett sávtükör, ame-
lyen meg lehet nézni, hogy a 
nap mely időszakában meny-
nyire foglalt a vízfelület. érde-

mes erről informálódni, mert 
elkerülhető a torlódás és a bosz-
szankodás, hogy a megváltott 
jegy ellenére nem zavartalan a 
kikapcsolódás.

A tapasztalatok szerint a 
XVIII. kerületben is többnyi-
re a középkorú és az idősebb 
korosztály választja az úszást. 
A gyerekeket és a fiatalokat in-
kább a strandszezonban vonzza 
a víz. Pedig az úszás minden 
korosztály számára egészséges 
és művelhető sport, mert kíméli 
az ízületeket, és nem utolsósor-
ban fejleszti az állóképességet.

Szeptember 1-től a szépko-
rúak, a 90 éven felüliek ingye-
nesen látogathatják a kerületi 
uszodákat..

EgységEs áron
lEhEt úszni 
Megmarad a családi jegy és a bérlet

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A létesítményekben egy-két úszósávot egész nap a hobbiúszók számára tartanak fenn

Környezetbarát 
irodaház 
Új, környezetbarát megoldásokat alkalmaztak an-
nak az energiatakarékos irodaháznak a tervezése-
kor és építésekor, amelyet július 8-án adtak át az 
autókölcsönzéssel foglalkozó Mercur rent a Car 
Kft. – hertz Franchisee pestszentlőrinci telephelyén, 
a Mednyánszky utcában.

Amint azt Pápay Balázs építészmérnök, vezető tervező elmond-
ta, az épület különlegessége a felhasznált környezetbarát anya-
gokon kívül az is, hogy a számítógépes modellezés segítségével 
a tervrajz minden egyes részletéről háromdimenziós metszet 
készült, ami megkönnyítette a kivitelezést. A ház gyakorlatilag 
kétszer épült fel: virtuálisan és a valóságban is. 

Ughy Attila polgármester kiemelte, hogy a kerületben ez az 
első olyan irodaépület, amelyik ezzel a tervezési, építési techni-
kával készült, és megkapta a zöldház minősítést.

– Mindez azért fontos, mert mintául szolgálhat későbbi iro-
daépületek tervezésekor. Maga az építési technika nem fog egyik 
pillanatról a másikra elterjedni, ezért kellenek olyan úttörő vál-
lalkozások, amelyek vállalják a kezdeti nehézségeket és a később 
megtérülő komoly anyagi áldozatot. Mindez példát mutat a 
jövőben épületet tervező vállalkozások, beruházások számára, 
hogy lehet így is gondolkodni.

A cég egyik tulajdonosa, Kozák József elmondta, hogy az au-
tókölcsönző elkötelezett a környezetbarát fejlesztések iránt, amit 
az új irodaházon kívül az is bizonyít, hogy a kínálatukban sze-
replő autók úgynevezett zöldflottát alkotnak, azaz mindegyik-
nek rendkívül alacsony a károsanyag-kibocsátása.

Ê P. A.

ughy Attila polgármester kiemelte, hogy a kerületben az 
irodaházak között ez az első zöld ház
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6 A városok is részesei lesznek az uniós döntéshozatalnakKözélet

Az ötlEtEk fEllEgvárAi
Megszületett az EU városfejlesztési menetrendje

� A közelmúltban 
az európai Unió 
egy informális 

miniszteri találkozón 
elfogadta az úgyne-
vezett amszterdami 
paktumot, amely új, 
eddig nem ismert 
lehetőségeket kínál 
az európai  városok-
nak. A lépésre azért 
volt szükség, mert 
az unió vezetése úgy 
véli: mivel európa 
polgárainak több 
mint 70 százaléka 
városban lakik, és ez 
a szám 2050-re eléri 
majd a 80 százalé-
kot, a városoknak 
kiemelkedő szerepet 
kell kapniuk az eU 
gazdasági, környe-
zetvédelmi és szoci-
ális céljainak elérésé-
ben. 

ebben a globalizált világban 
nélkülözhetetlen európa város-
ainak hathatós közreműködése a 
gazdasági növekedés beindításá-
ban, a munkahelyteremtésben, a 
földrész versenyképességének 
javításában. ennek bizonyításá-
ra elegendő két adat: jelenleg az 
összes munkalehetőség 73 szá-
zaléka a városokban található, 
és a 25–64 éves magasan kép-
zett munkavállalók 80 százaléka 
városban él és dolgozik. 

eltérő 
elkéPzelések
egy minden európai város szá-
mára egyértelmű városi straté-
gia kidolgozása azért is vált nél-
külözhetetlenné, mert az uniós 
törvények messzemenően kihat-
nak a városvezetésre. Ugyanak-
kor az eU-féle törvények igen 
gyakran nem esnek egybe a he-
lyi, lokális elképzelésekkel, így 
azok beillesztése egy adott város 
törvénykezési és irányítási rend-
jébe nehézségekbe ütközik, vagy 
egyáltalán meg sem történik. 

Ahogy Corina Creţu, az eU 
regionális politikájáért felelős 

biztosa rámutatott: „A városok 
az ötletek fellegvárai és a gaz-
dasági növekedés hajtómotorjai, 
ugyanakkor súlyos problémák-
kal is küszködnek, legyen szó 
a társadalmi kirekesztésről, a 
légszennyezésről vagy a mun-
kanélküliségről. ezekre a prob-
lémákra együtt kell megoldást 
keresnünk. Az uniós városfej-
lesztési menetrend létrehozása 
iránti elkötelezettségünk azt 
mutatja, hogy az eddiginél na-
gyobb figyelmet szentelünk a 
városainkat érintő kérdéseknek, 
és nagyobb fogadókészséget ta-
núsítunk aziránt, hogy a város-
aink szerint mely intézkedések 

hasznosak számukra, és min 
kell még javítani.”

kÖzÖs 
állásPont
A városfejlesztési stratégiák az 
eU-ban eddig szétszórtak vol-
tak, nem volt egy közös álláspont 
arra vonatkozóan például, hogy 
miként lehetne a legsikeresebben 
hasznosítani az uniótól kapott 
városfejlesztési támogatásokat, 
nem alakult ki a városok közötti 
információcsere, a jó tapasztala-
tok, a szakmai tudás átadása.

Az amszterdami paktum el-
sőrendű célja tehát az, hogy a 

városfejlesztési problémák keze-
lésére a kölcsönös segítség és az 
arányosság elve alapján partner-
kapcsolat jöjjön létre az euró-
pai Bizottság, a tagállamok és a 
városok között. A partnerek 12 
pontban működnek együtt, min-
denekelőtt a városirányításban, 
a pénzügyi eszközök felhaszná-
lásában, valamint a tudás és a 
tapasztalatok megosztásában. 

A partnerségek révén a vá-
rosok, a tagállamok, az uniós 
intézmények és az érdekelt felek 
– például a nem kormányzati 
szervezetek és az üzleti partne-
rek (magántőke) – egyenrangú 
félként működhetnek együtt 

annak érdekében, hogy közös 
megoldásokat találjanak a vá-
rosi területek fejlesztésére.

A paktum alapján a  part-
nerségek cselekvési terveket 
dolgoznak ki, amelyekben fel-
vázolják, hogyan lehet például 
a környezetvédelemben, a köz-
lekedésben és a foglalkoztatás-
ban a már életre hívott uniós 
szakpolitikákat hatékonyabban 
és következetesebben végrehaj-
tani a városokban. ezen túlme-
nően a cselekvési terv nagy súlyt 
fektet az eU-forrásokhoz való 
hozzájutás megkönnyítésére, az 
uniós finanszírozási források 
ötvözésére, a várospolitikai tu-
dásalap kiszélesítésére, valamint 
a bevált módszerek átadására és 
átvételére.

négy kísérlet
Már meg is kezdték a mun-
kát négy kísérleti témában: a 
migránsok társadalmi befoga-
dása (koordinátor: Amszter-
dam városa), a levegőminőség 
javítása (koordinátor: Hollan-
dia), lakhatás (koordinátor: 
Szlovákia), városi szegénység 
(koordinátor: Belgium és Fran-
ciaország). A többi partnerség 
2016 vége és 2017 nyara között 
kezd működni. ezeknek a part-
nerségi programoknak a rájuk 
szabott területen két év alatt si-
kert kell elérniük, majd a part-
nerség által kidolgozott prog-
ramot/stratégiát/eljárásrendet 
valamennyi európai városnak 
át kell vennie és a gyakorlatban 
alkalmaznia.

Ê Barcs Endre
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A levegőszennyezés tipikus nagyvárosi probléma 
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interpellációk
p 1. Folyékonyhulladék-leeresztés a 
Péterhalmi-erdőben címmel nyújtott 
be Petrovai László önkormányzati 
képviselő (PM) interpellációt Ughy 
Attila polgármesterhez. 
A Péterhalmi-erdő területén található 
egy folyékonyhulladék-leeresztő, amely 
évek óta szúrja a szemét (és facsarja az 
orrát) a környezetükért aggódó kerü-
leti polgároknak. 
Az önkormányzati képviselő az alábbi 
kérdéseket tette fel a polgármesternek:
Tudott-e arról, hogy az Fővárosi Te-
lepüléstisztasági és Környezetvédelmi 
Kft. (FTSzV) a kerületi csatornázási 
projekt lezártát követően minden ko-
rábbi ígérete és nyilatkozata ellenére 
továbbra is használja a leeresztőt?
A fővárosi képviseleti rendszer átala-
kításával maradt-e annyi hatalma és 
befolyása kerületi, fővárosi képvise-
lőként, hogy érdemben szót emeljen a 
fővárosi cég tevékenysége ellen?
Mit kíván tenni, hogy a Péterhalmi-
erdőben megszűnjön a folyékonyhul-
ladék-leeresztés, és a kerületiek eredeti 
környezeti állapotában kapják vissza 
az erdőnek a Fővárosi Csatornázási 
Művek (FCSM) által e célra kisajátított 
részét? 
Ughy Attila azt felelte, hogy a 
leürítőpont működtetését a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság enge-
délyezte az FCSM-nek. ezért arra kérte 
a képviselőt, hogy a megengedő dön-
téssel kapcsolatos további információ-
kért  vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az 
FTSzV, mint a fővárossal szerződés-
ben álló közszolgáltató, a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvi-
zet kizárólag az erre kijelölt, az FCSM 
által működtetett leürítőpontokon en-
gedheti bele a közműcsatornába.
A szigorú jogi szabályozás eredménye-
képpen a leürítés nem szennyezheti a 
környezetet, így az erdő környezeti ál-
lapotát nem rontja.
p 2. Petrovai László (PM) az állat-
védelmi járőrszolgálat létrehozásával 
kapcsolatban Lévai István zoltán al-
polgármesterhez interpellált.
egy éve Kőrös Péter (MSzP) nyújtott 
be interpellációt az alpolgármesterhez 
az állatvédelmi járőrszolgálattal kap-
csolatban. Akkor ígéretet tett Lévai 
István zoltán arra, hogy a tél beállta 
előtt a testület elé viszi és megoldja ezt 
a problémáját, de nem történt azóta ér-
demi változás. A korábbi interpelláció 
kérdéseit ezért változatlan formában 
tette fel a képviselő: 
Milyen okok vezettek oda, hogy megsza-
kadtak az egyeztetések a kerületi állat-
védelmi járőrszolgálat létrehozásáról? 
Rendelkezik-e a kerületi önkormány-
zat elegendő szakmai tapasztalattal és 
elégséges létszámmal ahhoz, hogy el 
tudja látni az állatvédelmi feladatait? 
Szükségesnek tartja-e a kerület veze-
tése, hogy a jelenleginél hathatósabb, 
eredményesebb módszerekkel lépjen 
fel az állatvédelmi kérdésekben?
Tervezi-e az önkormányzat, hogy a 
közeljövőben támogatja az újpestihez 
hasonló állatvédelmi járőrszolgálat fel-
állítását és működtetését?
Lévai István zoltán az alábbi válaszo-
kat adta. A Segítő Angyalok Állat- és 
Természetvédő Országos és nem-
zetközi egyesület a korábbi években 
a polgármesteri hivatal állatvédelmi 
ügyekkel foglalkozó apparátusával 
folyamatosan együttműködött, s ha-
tékonyan és eredményesen segítette az 
állatvédelmi feladatok ellátását. 2015-
ben az egyesületet érintő jogi akadály 
miatt ez a folyamat megakadt. A civil 
szervezet a működésével kapcsolatos 
jogi hiányosságokat folyamatosan ren-
dezi, és újjáalakul. Az az egyesülettel 
kötendő újabb együttműködési megál-
lapodás előkészítése előrehaladott álla-
potban van. nem szükséges külön ál-
latvédelmi járőrszolgálatot felállítani. 
A polgármesteri hivatal kellő szakérte-
lemmel és létszámmal rendelkezik ah-
hoz, hogy az állatvédelemhez kötődő 
feladatait ellássa, ugyanakkor az egye-
sület számottevő segítséget jelenthet az 
állatvédelmi feladatok ellátásához.
A polgármesteri hivatal állattartási, 
illetve állatvédelmi ügyekkel foglal-
kozó munkatársai az egyes eljárások-
ban jellemzően személyesen tartanak 
helyszíni vizsgálatot, ugyanakkor a 
kölcsönös együttműködés keretében 

a hatósági állatorvosok is gyakran tar-
tanak helyszíni ellenőrzést és vizsgá-
latot. A kerületi rendőrkapitányság, a 
jegyző és a Rákosmenti Mezei Őrszol-
gálat készséggel nyújt segítséget ehhez. 
Az elmúlt években a hivatal illetékes 
ügyintézői, a hatósági állatorvosok, a 
rendőrség saját hatáskörben lefolytatta 
az eljárást, az egyesület munkatársai 
pedig hatékony segítséget nyújtottak 
hozzá.
p 3. Petrovai László (PM) a kerti zöld-
hulladék gyűjtésével kapcsolatban Dö-
mötör István alpolgármesterhez nyúj-
tott be interpellációt. 
Az idén a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó nonprofit zrt. (FKF) nem tudott 
időben zsákot biztosítani a kertes öve-
zetekben keletkező zöldhulladék el-
szállításához. A problémát csak fokoz-
ta, hogy idén nem lehetett felhasználni 
az előző évről megmaradt zsákokat, 
mert az FKF zrt. az erős Pe-zsákokról 
áttért a biológiailag lebomlók haszná-
latára.  
A képviselő az alábbi kérdéseket tette 
fel az alpolgármesternek: 
Hivatalosan jelezte-e a fővárosi szol-
gáltatónak, hogy a rendeletileg előírt 
szolgáltatás nyújtása a kora tavaszi 
időszakban ellehetetlenült? 
Tett-e átmeneti intézkedéseket a zöld-
övezeti lakosok helyzetének javításá-
ra? 
Tervezi-e az önkormányzat, hogy a 
közeljövőben a közösségi komposztá-
lás rendszerét kiépíti és működteti?
Biztosítja-e, vagy tervezi-e biztosítani 
az önkormányzat annak lehetőségét, 
hogy a keletkező kerti zöldhulladék 
azon többletét, amelyet a lakó sem 
elszállíttatni, sem komposztálni nem 
tud, díjmentesen átveszi, vagy külön 
díj ellenében megrendelésre elszállítja?
Dömötör István a válaszadás-
kor felolvasott egy levelet. 
„Az európai Unió szabályainak meg-
felelően 2016. január elsejétől csak a 
Fővárosi Közterület-fenntartó zrt. 
biológiailag lebomló, logózott zsákjai-
ban lehet gyűjteni a zöldhulladékot. A 
változás jelentős fennakadásokat oko-
zott az elszállításban, mivel a zsákok 
egyelőre csak korlátozott mennyiség-
ben állnak rendelkezésre. A tárgya-
lásaink jól haladnak az FKF zrt-vel, 
a helyzet júniusban megnyugtatóan 
rendeződhet. A zsákok lakossági át-
vételével kapcsolatban a Városképben 
és a kerületi honlapon tájékoztatjuk 
majd önöket. A zöldhulladék-gyűjtő 
járatok körzethatárai és a szállítási na-
pok egyébként szintén megváltoztak, 
ezekről a www.fkf.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. 
Mivel a zöldhulladék begyűjtése nem 
az önkormányzat hatásköre, minden 
lakossági jelzést továbbítunk az FKF 
zrt-nek, és több határozott hangvételű 
egyeztetést folytattunk a zöldhulladék 
zavartalan elszállítására. A rendszer 
akadozó működéséért az FKF zrt. 
nevében elnézésüket, a megszokott 
színvonal helyreállításáig pedig türel-
müket és megértésüket kérjük.” (Ughy 
Attila polgármester, Dömötör István 
alpolgármester)
p 4. Petrovai László (PM) dr. Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyzőhöz a 
XVIII. kerületi német nemzeti-
ségi önkormányzat (nnö) mű-
ködésének törvényességével kap-
csolatban intézett interpellációt.  
A képviselő a (2011. évi CLXXIX. 
tv. 80. § (4)) törvény szövegének 
idézése után az alábbi kérdéseket 
tette fel a címzetes főjegyzőnek:   
Az nnö-vel kötött megállapodás rög-
zíti-e a XVIII. kerületi önkormányzat 
fent hivatkozott kötelező vállalását? 
Minden esetben eleget tett-e az önkor-
mányzat e kötelezettségének?
zajlik-e, vagy zajlott-e az nnö gaz-
dálkodásával kapcsolatban rendkívüli 
vizsgálat, és ha igen, mi volt az oka, 
illetve mi lett az eredménye?
Dr. Molnár Ildikó válaszában elhang-
zott, hogy a nemzetiségekkel kötött 
együttműködési megállapodás ren-
delkezései megfelelnek a nemzetiségek 
jogairól szóló törvény hivatkozott ren-
delkezésének.
A nemzetiségek jogairól szóló törvényt 
2011-ben, annak hatálybalépésekor 
megvizsgálták, a helyi szabályozást a 
törvény rendelkezéseinek megfelelően 
alakították, és azt évente felülvizsgál-
ják.
A címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy 
a nemzetiségi önkormányzatok képvi-

selő-testületi ülésein részt vevő jegyzői 
megbízott megfelel a jegyző számára 
jogszabályban előírt képesítési előírá-
soknak. Az együttműködési megálla-
podás a nemzetiségi önkormányzatok-
kal a szóban forgó törvény előírásainak 
megfelelően szabályozza a kérdést.  
A jegyzői megbízott köteles vala-
mennyi nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-testületi ülésen részt venni. 
Az nnö üléséről egy ízben a jegy-
zői megbízott elkésett, aminek oka 
az alpolgármester által közel azonos 
időpontra összehívott nemzetiségi 
egyeztetés elhúzódása volt. Az eset ta-
nulságát levonva dr. Molnár Ildikó in-
tézkedett, hogy a jövőben ilyen objek-
tív jellegű időpont-összecsúszás esetén 
se fordulhasson elő, hogy a jegyzői 
megbízotti feladatokat ellátó nem-
zetiségi referens vagy helyette más, 
azonos képesítéssel rendelkező kolléga 
ne legyen jelen a nemzetiségi önkor-
mányzat képviselő-testületi ülésén. 
A 2014. évi választások eredménye-
képpen megalakult nnö működé-
sével kapcsolatban a jegyzői megbí-
zott képviselő-testületi üléseken tett 
észrevételei a www.bpl8.hu honlapon 
található nnö-jegyzőkönyvekben 
olvashatók. Az észrevételek rend-
szerint ügyrendi jellegűek voltak.  
A 2014. évi választások eredményekép-
pen megalakult nnö gazdálkodásával 
kapcsolatban rendkívüli vizsgálat a 
polgármesteri hivatalban nem zajlott, 
és jelenleg sem zajlik.
p 5. Ferencz István önkormányzati 
képviselő (DK) Szarvas Attila alpol-
gármesterhez adott be interpellációt 
azzal kapcsolatban, hogy a rendelke-
zésére álló információk szerint felme-
rül a gyanú, hogy súlyos pénzügyi és 
számviteli visszaélések történtek a né-
met nemzetiségi önkormányzatnak 
nyújtott önkormányzati támogatás 
utalványozása folyamán.
Ferencz István az alábbi kérdéseket 
tette fel az alpolgármesternek: 
Vizsgálta-e az önkormányzat a számla 
igazolását megelőzően, hogy a kibocsá-
tója ellen végrehajtási eljárás folyik?
összeegyeztethetőnek tartja-e az ál-
lamháztartásról szóló törvénnyel 
(Áht.) és az önkormányzat hatályos 
rendeleteivel a számla kifizetését?
Mi volt az indoka az előre fizetésnek, 
hiszen a tanfolyam nemrégen ért vé-
get?
Miért maradt el a pénzügyi ellenjegy-
zés az utalványozás és elszámolás so-
rán?
Teljesültek-e a kifizetett 120 órás 
nyelvtanfolyamok a 2014–2015-ös és a 
2015–2016-os képzési évben?
Szarvas Attila alpolgármester az aláb-
biakat válaszolta: 
A bevezető kérdés az önkormányzat 
által az nnö-nek nyújtott támogatás 
utalványozásáról szól, a további kér-
dések azonban nem az önkormányzat 
és az nnö között létrejött támogatá-
si szerződéshez kapcsolódó kifizetés 
utalványozási folyamatáról, hanem az 
nnö és a nyelvtanfolyam szervezését 
lebonyolító szolgáltató (ecomarket 
Hungária Kft.) közötti jogviszonyhoz 
kapcsolódó kifizetés utalványozásá-
ra vonatkoznak. A képviselő kérdései 
vélhetően erre vonatkozóan fogalma-
zódtak meg, ezért az alpolgármester 
erről adott tájékoztatást. 
A kerületi önkormányzat, a polgár-
mesteri hivatal és a XVIII. kerületi 
nemzetiségi önkormányzatok vonat-
kozásában a polgármesteri hivatal 
munkatársai a kötelezettségvállalástól 
kezdődően az utalványozás folyamatá-
nak végéig a mindenkor hatályos sza-
bályzatban foglaltaknak megfelelően 
járnak el. 
A szabályzat tartalma megfelel az ál-
lamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.), az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet-
ben (Ávr.), valamint az államház-
tartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 
11.) Korm. rendeletben foglaltaknak. 
A kifizetési utalványt 2015. novem-
ber 23-án állították ki. Az érvénye-
sítés folyamata során az érvényesítő 
jelezte, hogy a 2015. szeptember 10-i 
keltezésű két megrendelőt a nnö 
részéről a kötelezettségvállaló alá-
írta, a fedezet igazolásának a meg-
rendelőn történő rögzítése nélkül. 
A kifizetéshez szükséges pénzügyi fe-
dezet igazolását a fentebb említetteken 
túlmenően írásban, a 2015. november 

17-i keltezésű feljegyzésekben rögzí-
tették a belső ellenőrzés 635/2013. ikt. 
sz. állásfoglalására hivatkozva, így a 
kötelezettségvállalások jogszerűek. 
A teljesítés igazolása 2015. novem-
ber 17-én valósult meg az arra jo-
gosult személy által, szabályosan. 
Az Ávr. 57. § (4) bekezdésében foglal-
taknak megfelelően a teljesítés igazo-
lására jogosult személyek kijelölése a 
kötelezettségvállaló által megtörtént 
(lásd a szabályzat 6. sz. mellékletét). 
Az Ávr. 58. § (3) bekezdésében foglal-
tak szerint az érvényesítés a kifizetési 
utalvány utalványozása előtt történik. 
Az érvényesítés a jogszabályi rendelke-
zések szerint történt. Az érvényesítési 
feladatot ellátó személy rendelkezett az 
Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti vég-
zettséggel. Az utalványozásra kijelölt 
személyek kijelölése során a szabályok 
szerint jártunk el (lásd a szabályzat 
8/nnö melléklet). Az érintett kifi-
zetési utalvány utalványozása az ér-
vényesített okmány alapján történt, 
a dokumentum minden, az Ávr. 59. 
§ (3) bekezdésében felsorolt formai 
követelménynek megfelelt. Az Ávr. 
60. § (1) bekezdésének minden szem-
pontból megfelelt az önkormányzat. 
Az eredeti számlákon szabályosan fel-
tüntették az „önkormányzati támoga-
tásban részesült” szöveget, azért, hogy 
más támogatásból ne legyenek elszá-
molhatók a számlák. 
A szerződés szolgáltatói teljesítésének 
és a kapcsolódó számla megrende-
lő általi kifizetésének dátuma (2015. 
szeptember 22.) megelőzi a szolgáltató 
adószámának felfüggesztését (2015. 
október 9., lásd a csatolt cégkivonatot). 
A cégkivonat alapján megállapítható, 
hogy a nyelvoktatást lebonyolító tár-
saság tevékenységi körében szerepel 
az oktatási tevékenység. Az önkor-
mányzatnak nincs tudomása tanfo-
lyami órák elmaradásáról, a szolgál-
tató az aláírásával igazolta a teljesítést. 
Az nnö-nek nyújtott támogatás el-
számolása szabályszerűen megtör-
tént, nem történt előrefizetés. A cég 
nem egy, hanem két tanfolyamot 
(egy kezdőt és egy haladót) bonyolí-
tott le. ezért állítottak ki két számlát, 
ami látható a megrendelőkön és az 
utalványrendeleten. A tanfolyamok 
teljesülését a felelős teljesítésigazoló 
aláírásával ellátott teljesítésigazo-
lás, valamint a szolgáltatói számlák 
nnö általi befogadása támasztja alá. 
A nyelvoktató végzettségével, a 
tanfolyamokon részt vevők lét-
számával, valamint a nyelvtanfo-
lyamok költségeinek támogatási 
fedezettségével kapcsolatos informá-
ciók az nnö-nél állnak rendelkezésre. 
Az alpolgármester írásbeli válaszát 
dokumentumokkal egészítette ki, köz-
tük a XVIII. kerületi nemzetiségi ön-
kormányzatok „nemzetiségi kultúra 
támogatása” című, a pestszentlőrinc-
pestszentimrei önkormányzat által a 
2015. évi költségvetésében elkülönített 
keretösszeg terhére meghirdetett pá-
lyázati felhívással. 
p 6. Petrovai László (PM) dr. Molnár 
Ildikó címzetes főjegyzőhöz az ön-
kormányzat honlapjával kapcsolatban 
nyújtott be interpellációt. 
Hónapok óta zajlik a kerület hivatalos 
honlapjának átalakítása, azonban a 
használhatósága nem javult, sőt ese-
tenként körülményesebbé vált. 
egyes adatok ma nem lelhetők fel hi-
ánytalanul az önkormányzat honlap-
ján. 
Az önkormányzati képviselő idézte az 
információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. trv-t (infotörvény), amely tartal-
mazza az alábbiakat: 
– A közfeladatot ellátó szerv vezetői-
nek és az egyes szervezeti egységek ve-
zetőinek neve, beosztása, elérhetősége 
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme).
– A szervezeten belül illetékes ügyfél-
kapcsolati vezető neve, elérhetősége 
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus 
levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.
Az önkormányzati képviselő az alábbi 
kérdéseket tette fel a címzetes főjegy-
zőnek: 
Hivatali szándék vagy véletlen figyel-
metlenség rejlik az interpellációban 
felvázolt tendenciák mögött?
Megismerhető-e az a terv, amelynek 
alapján a honlap készítői fejlesztik a 
kerület egyetlen hivatalos on-line fe-
lületét? 

Kiterjedt-e az európai Unió Szociális 
Alapja által kiírt program a kerületi 
honlap átalakítására is, azaz költöt-
tek-e uniós forrást arra, hogy a hon-
lap olyanná váljon, amilyennek most 
ismerjük? 
Mikortól számíthatunk arra, hogy a 
honlap tartalma mindenben hiányta-
lanul megfelel az infotörvény követel-
ményeinek is?
Dr. Molnár Ildikó az alábbi választ 
adta: 
Az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal honlapja az elmúlt időszakban 
megújult, aminek következtében nem-
csak arculati elemeiben, hanem tar-
talmában is megváltozott. A folyamat 
még nem zárult le, így előfordulhat, 
hogy vannak a honlapnak oly részei, 
amelyek nem teljes körűen vagy nem 
teljes adattartalommal érhetők el. Az 
informatikai csoport ezek megoldásán 
folyamatosan dolgozik.
Az, hogy a Városnaplóban célzott ke-
resés lehetőségének bármiféle biztosí-
tása nélkül kell kibogarászni az infor-
mációkat, nem fedi a valóságot, mert a 
honlapon a keresőmodul segítségével 
több módon is biztosított.
Az információs önrendelkezésről szóló 
infótörvénynek a képviselő által hivat-
kozott részével kapcsolatban dr. Mol-
nár Ildikó tájékoztatása szerint a hon-
lapon – éppen az arculati és tartalmi 
változások miatt – az adattartalmak 
még nem teljes körűek. Az elkövetke-
ző időszakban természetesen minden 
szükséges információt – a fenti jog-
szabály alapján közzéteendő adatot, 
telefonszámot, elektronikus levélcímet 
– feltöltenek.  
A hivatal honlapjának Bejelentés me-
nüje még fejlesztés alatt áll, így az 
jelenleg valóban nem érhető el, de az 
állampolgárok akár személyesen, akár 
a képviselőik útján a felület helyreállí-
tásáig is el tudják juttatni kérdéseiket, 
panaszaikat a polgármesteri hivatal-
hoz.
A címzetes főjegyző elmondta to-
vábbá: az önkormányzat és a hiva-
tal vezetése eltökélt abban, hogy egy 
megújult honlapon keresztül tudja az 
állampolgárokat tájékoztatni. A hon-
lap folyamatos felülvizsgálat alatt van, 
aminek következtében előfordulhat-
nak hiányosságok, ugyanakkor igye-
kezni fognak ezeket minimalizálni. 
A honlap fejlesztésével kapcsolatos 
szerződés a polgármesteri hivatal-
ban a képviselő rendelkezésére áll.   
Az európai Unió Szociális Alapja 
által futó program a kerületi hon-
lap átalakítására nem terjedt ki.  
Dr. Molnár Ildikó megkereste az in-
formatikai csoportot a szükségesen 
közzéteendő adatok megjelenítése 
ügyében, hogy mihamarabb teljes 
mértékben meg lehessen találni a ke-
rületi honlapon az infótörvény 1. sz. 
mellékletében részletezett közzétételi 
lista adatait.
p 7. Kőrös Péter önkormányzati képvi-
selő (MSzP) Miért cenzúráz a Város-
kép újság? címmel nyújtott be inter-
pellációt Ughy Attila polgármesterhez:
A Városkép elmúlt időszakban meg-
jelent lapszámait áttekintve megálla-
pítható, hogy a képviselő-testületben 
ülő ellenzéki képviselők munkájáról a 
közpénzből kiadott lap tendenciózusan 
nem számol be. Különösen szembeötlő 
ez a testületi beszámolók kapcsán. 
A fentiek tekintetében az önkormány-
zati képviselő az alábbi kérdéseket tette 
fel a polgármesternek: 
Támogatja-e azt a gyakorlatot, misze-
rint a Városkép újság korlátozza Kun-
halmi Ágnes országgyűlési képviselő 
törvényes jogát arra, hogy a választói-
val a közpénzből kiadott lapban tudas-
sa fogadóórájának helyét és időpontját?
Mi a véleménye arról a szerkesztőség-
ről, ahol ellenzéki képviselő nevét csak 
akkor írják le, ha az egyetértett valami-
ben a kormánypártokkal?
Véleménye szerint a kerület lakossága 
pontos és hiteles képet kap-e a képvi-
selő-testület munkájáról? 
A Városkép szerkesztősége kérte-e az 
iránymutatását a kialakult cenzúrázási 
gyakorlat kialakítása során?
Köt-e a polgármester fogadást arra, 
hogy ezen interpelláció is tartalmát 
tekintve torzítva fog megjelenni a Vá-
rosképben?
Ughy Attila az alábbiakat válaszolta az 
interpellációra:  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
megválasztott országgyűlé-

si képviselője Kucsák László. 
Téves az önkormányzati képviselő 
azon állítása, miszerint csak akkor 
írják le az ellenzéki képviselők nevét, 
ha egyetértettek a kormánypártok-
kal.
A Városkép általában a képviselő-
testület munkájáról szóló döntések 
kivonatát tartalmazza. A képviselő-
testületben zajló vita nem a kerületi 
lapba való (terjedelemben nem is 
férne el), egyebekben pedig a kerületi 
honlapon minden ülés után szó sze-
rint olvashatók a jegyzőkönyvekben 
az adott napirendi pontokban kiala-
kult viták.
A polgármester azt mondta, hogy a 
negyedik kérdést nem tudja értel-
mezni.   
Az ötödik kérdésre azt válaszolta, 
hogy nem szokott fogadásokat kötni.
p 8. Kőrös Péter (MSzP) Lévai István 
zoltán alpolgármesterhez Strand-
labdarúgó pálya-átépítés extrákkal? 
címmel nyújtott be interpellációt. 
A Bókay-kertben 2015-ben alakított 
ki az önkormányzat strandfocipályát. 
A Városgazda Utánpótlás Aka-
démia ezzel párhuzamosan meg-
hirdette strandlabdarúgó- és 
futsalszakosztályát. A pálya kialakí-
tására közel 3 millió forintot költött 
a Városgazda18 nonprofit zrt. A 
Kőrös Péter rendelkezésére álló in-
formációk szerint a munkálatokra 
azért van szükség, mert 2015-ben a 
Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. munkatársa hibásan állapította 
meg a pálya kialakításához szükséges 
méretet, ezért nem alkalmas bajnoki 
mérkőzések bonyolítására.
A fentiek alapján az önkormányzati 
képviselő az alábbi kérdéseket tette 
fel az alpolgármesternek: 
Mekkora pluszköltséget jelent a téves 
adatok alapján kialakított pálya át-
építése (lelátó nélkül)? 
Hány igazolt játékosa van a Város-
gazda Utánpótlás Akadémia strand-
labdarúgó- és futsalszakosztályának?
Az elmúlt évben hány alkalommal 
rendeztek a hivatkozott pályán mér-
kőzést?
Az elhibázott beruházásért, valamint 
az ebből adódó többletköltségek mi-
att indult-e vizsgálat a Városgazda 
zrt-nél?
Lévai István zoltán az alábbiakat vá-
laszolta: 
A strandlabdarúgó-pályát sokan 
használták, többek között egész nyá-
ron a nyári napközis táborban részt 
vevő és a labdarúgószakrajt választó 
gyerekek, a nyári strandlabdarú-
gó-táborban részt vevő 30 gyermek, 
valamint a futsal- és strandlabda-
rúgó-szakosztály, amelynek igazolt 
versenyzői létszáma jelenleg 92 fő 
utánpótláskorú és 25 fő felnőtt. ezen-
kívül a 2015. évi szezonban három 
strandlabdarúgó-tornát rendeztek 
több mint 20 csapat részvételével, va-
lamint bemutató mérkőzést játszott a 
magyar strandlabdarúgó-válogatott 
is.
Az elmúlt időszak üzemeltetési ta-
pasztalatai alapján a pálya állaga 
bekerítéssel tartható fenn, különben 
folyamatos szemetelés és rongálás éri. 
A pálya körbekerítéssel alkalmassá 
tehető bérbeadásra is, amelyből a tár-
saság számára új bevételi forrás nyíl-
hat meg. A bekerítéssel egy időben 
fejlesztést terveznek a pálya kibő-
vítésével, szabványossá tételével (ez 
korábban nem volt igény), valamint 
lelátó építésével, amivel a fővárosban 
egyedülálló módon lehetőség nyílik 
budapesti, országos és nemzetközi 
tornák rendezésére. A tervezett fej-
lesztési költség 3,2 millió forint. A 
beruházás indításakor különös gon-
dot fordítottak a már kialakult flóra 
és fauna fenntartására, és azt terve-
zik, hogy az eltávolított fák helyett 
újabbakat ültetnek a Bókay-kertben.
A fejlesztések eredményeként is a 2016. 
évi strandlabdarúgó-bajnokságba négy 
csapat – U l l ,  U13 és két U15 – neve-
zését tervezik, a csapatok gerincét képe-
zik a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
által a 2016/2017. évre benyújtott TAO-
pályázatnak is.
A mostani fejlesztések új, korábban fel 
nem felmerülő igények kielégítését szol-
gálják, ezért a korábbi fejlesztés nem 
tekinthető elhibázottnak. Az alpolgár-
mester azt válaszolta, hogy éppen ezért 
nem látja indokoltnak vizsgálat lefoly-
tatását.

KeVéS A zSÁK A zöLDHULLADéKHOz

nterpellációk
p 1. Folyékonyhulladék-leeresztés a Péterhalmi-erdőben címmel nyújtott be Petrovai 
László önkormányzati képviselő (PM) interpellációt Ughy Attila polgármesterhez. 
A Péterhalmi-erdő területén található egy folyékonyhulladék-leeresztő, amely évek óta 
szúrja a szemét (és facsarja az orrát) a környezetükért aggódó kerületi polgároknak. 
Az önkormányzati képviselő az alábbi kérdéseket tette fel a polgármesternek:
Tudott-e arról, hogy az Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSzV) 
a kerületi csatornázási projekt lezártát követően minden korábbi ígérete és nyilatkozata 
ellenére továbbra is használja a leeresztőt?
A fővárosi képviseleti rendszer átalakításával maradt-e annyi hatalma és befolyása ke-
rületi, fővárosi képviselőként, hogy érdemben szót emeljen a fővárosi cég tevékenysége 
ellen?
Mit kíván tenni, hogy a Péterhalmi-erdőben megszűnjön a folyékonyhulladék-leeresztés, 
és a kerületiek eredeti környezeti állapotában kapják vissza az erdőnek a Fővárosi Csa-
tornázási Művek (FCSM) által e célra kisajátított részét? 
Ughy Attila azt felelte, hogy a leürítőpont működtetését a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság engedélyezte az FCSM-nek. ezért arra kérte a képviselőt, hogy a megengedő 
döntéssel kapcsolatos további információkért  vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósággal. Az FTSzV, mint a fővárossal szerződésben álló közszolgál-
tató, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az erre kijelölt, az 
FCSM által működtetett leürítőpontokon engedheti bele a közműcsatornába.
A szigorú jogi szabályozás eredményeképpen a leürítés nem szennyezheti a környezetet, 
így az erdő környezeti állapotát nem rontja.
2. Petrovai László (PM) az állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásával kapcsolatban Lévai 
István zoltán alpolgármesterhez interpellált.
egy éve Kőrös Péter (MSzP) nyújtott be interpellációt az alpolgármesterhez az állatvé-
delmi járőrszolgálattal kapcsolatban. Akkor ígéretet tett Lévai István zoltán arra, hogy 
a tél beállta előtt a testület elé viszi és megoldja ezt a problémáját, de nem történt azóta 
érdemi változás. A korábbi interpelláció kérdéseit ezért változatlan formában tette fel a 
képviselő: 
Milyen okok vezettek oda, hogy megszakadtak az egyezte-
tések a kerületi állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásáról? 
Rendelkezik-e a kerületi önkormányzat elegendő szakmai tapasztalattal és 
elégséges létszámmal ahhoz, hogy el tudja látni az állatvédelmi feladatait? 
Szükségesnek tartja-e a kerület vezetése, hogy a jelenleginél hathatósabb, eredménye-
sebb módszerekkel lépjen fel az állatvédelmi kérdésekben?
Tervezi-e az önkormányzat, hogy a közeljövőben támogatja az újpestihez hasonló állat-
védelmi járőrszolgálat felállítását és működtetését?
Lévai István zoltán az alábbi válaszokat adta. A Segítő Angyalok Állat- és Természetvé-
dő Országos és nemzetközi egyesület a korábbi években a polgármesteri hivatal állatvé-
delmi ügyekkel foglalkozó apparátusával folyamatosan együttműködött, s hatékonyan 
és eredményesen segítette az állatvédelmi feladatok ellátását. 2015-ben az egyesületet 
érintő jogi akadály miatt ez a folyamat megakadt. A civil szervezet a működésével kap-
csolatos jogi hiányosságokat folyamatosan rendezi, és újjáalakul. Az az egyesülettel kö-
tendő újabb együttműködési megállapodás előkészítése előrehaladott állapotban van. 
nem szükséges külön állatvédelmi járőrszolgálatot felállítani. 
A polgármesteri hivatal kellő szakértelemmel és létszámmal rendelkezik ahhoz, hogy az 
állatvédelemhez kötődő feladatait ellássa, ugyanakkor az egyesület számottevő segítsé-
get jelenthet az állatvédelmi feladatok ellátásához.
A polgármesteri hivatal állattartási, illetve állatvédelmi ügyekkel foglalkozó munka-
társai az egyes eljárásokban jellemzően személyesen tartanak helyszíni vizsgálatot, 
ugyanakkor a kölcsönös együttműködés keretében a hatósági állatorvosok is gyakran 
tartanak helyszíni ellenőrzést és vizsgálatot. A kerületi rendőrkapitányság, a jegyző és 
a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat készséggel nyújt segítséget ehhez. Az elmúlt években a 
hivatal illetékes ügyintézői, a hatósági állatorvosok, a rendőrség saját hatáskörben lefoly-
tatta az eljárást, az egyesület munkatársai pedig hatékony segítséget nyújtottak hozzá.
3. Petrovai László (PM) a kerti zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban Dömötör István 
alpolgármesterhez nyújtott be interpellációt. 
Az idén a Fővárosi Közterület-fenntartó nonprofit zrt. (FKF) nem tudott időben zsá-
kot biztosítani a kertes övezetekben keletkező zöldhulladék elszállításához. A problémát 
csak fokozta, hogy idén nem lehetett felhasználni az előző évről megmaradt zsákokat, 
mert az FKF zrt. az erős Pe-zsákokról áttért a biológiailag lebomlók használatára.  
A képviselő az alábbi kérdéseket tette fel az alpolgármesternek: 
Hivatalosan jelezte-e a fővárosi szolgáltatónak, hogy a rendeletileg előírt szolgáltatás 
nyújtása a kora tavaszi időszakban ellehetetlenült? 
Tett-e átmeneti intézkedéseket a zöldövezeti lakosok helyzetének javítására? 
Tervezi-e az önkormányzat, hogy a közeljövőben a közösségi komposztálás rendszerét 
kiépíti és működteti?
Biztosítja-e, vagy tervezi-e biztosítani az önkormányzat annak lehetőségét, hogy a kelet-
kező kerti zöldhulladék azon többletét, amelyet a lakó sem elszállíttatni, sem komposz-
tálni nem tud, díjmentesen átveszi, vagy külön díj ellenében megrendelésre elszállítja?
Dömötör István a válaszadáskor felolvasott egy levelet. 
„Az európai Unió szabályainak megfelelően 2016. január elsejétől csak a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó zrt. biológiailag lebomló, logózott zsákjaiban lehet gyűjteni a zöldhulla-
dékot. A változás jelentős fennakadásokat okozott az elszállításban, mivel a zsákok egy-
előre csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. A tárgyalásaink jól haladnak 
az FKF zrt-vel, a helyzet júniusban megnyugtatóan rendeződhet. A zsákok lakossági 
átvételével kapcsolatban a Városképben és a kerületi honlapon tájékoztatjuk majd önö-
ket. A zöldhulladék-gyűjtő járatok körzethatárai és a szállítási napok egyébként szintén 
megváltoztak, ezekről a www.fkf.hu oldalon tájékozódhatnak. 
Mivel a zöldhulladék begyűjtése nem az önkormányzat hatásköre, minden lakossági jel-
zést továbbítunk az FKF zrt-nek, és több határozott hangvételű egyeztetést folytattunk 
a zöldhulladék zavartalan elszállítására. A rendszer akadozó működéséért az FKF zrt. 
nevében elnézésüket, a megszokott színvonal helyreállításáig pedig türelmüket és meg-
értésüket kérjük.” (Ughy Attila polgármester, Dömötör István alpolgármester)
4. Petrovai László (PM) dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző-
höz a XVIII. kerületi német nemzetiségi önkormányzat (nnö) mű-
ködésének törvényességével kapcsolatban intézett interpellációt.  
A képviselő a (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (4)) törvény szövegé-
nek idézése után az alábbi kérdéseket tette fel a címzetes főjegyzőnek:   
Az nnö-vel kötött megállapodás rögzíti-e a XVIII. ke-
rületi önkormányzat fent hivatkozott kötelező vállalását? 
Minden esetben eleget tett-e az önkormányzat e kötelezettségének? 
zajlik-e, vagy zajlott-e az nnö gazdálkodásával kapcsolatban rendkívüli vizsgálat, és ha 
igen, mi volt az oka, illetve mi lett az eredménye?
Dr. Molnár Ildikó válaszában elhangzott, hogy a nemzetiségekkel kötött együttműködé-
si megállapodás rendelkezései megfelelnek a nemzetiségek jogairól szóló törvény hivat-
kozott rendelkezésének.
A nemzetiségek jogairól szóló törvényt 2011-ben, annak hatálybalépésekor megvizsgál-
ták, a helyi szabályozást a törvény rendelkezéseinek megfelelően alakították, és azt éven-
te felülvizsgálják.
A címzetes főjegyző hangsúlyozta, hogy a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-tes-
tületi ülésein részt vevő jegyzői megbízott megfelel a jegyző számára jogszabályban 
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8 A testvérváros, amely örökre rabul ejtSzabadidő

�ki ne tudná már a kerületünk-
ben, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egyik testvérvá-

rosa tusnádfürdő, hiszen az erdélyi 
kisvárossal éppen két évtizedes a 
szoros kapcsolat? A béke szigete-
ként is emlegethető település június-
ban több kerületi csoportot foga-
dott. Az első alkalommal érkezők 
elragadtatva beszéltek a kisvárosról. 

sütő-NAgy Zsolt    

A kerületi önkormányzat évek óta arra törekszik, 
hogy a testvérvárosokkal minél élőbb kapcsolat 
épüljön ki, s ebben a törekvésben kiemelt helye 
van Tusnádfürdőnek. A csíki és a sepsi medencét 
elválasztó Hargita és Csomád-hegység nyergében 
a gyógyító borvízforrásoknak köszönhetően lét-
rejött település hivatalosan 669 kilométerre talál-
ható Budapesttől, s egészen napjainkig rögös, 12 
órás autózással lehetett elérni. A távolság ugyan 
mit sem csökkent, ám az egy évtizede nyögvenye-
lősen épülgető romániai autópálya-rendszer még-
is közelebb hozta. Az utóbbi esztendőben átadott 
dél-erdélyi autópálya-szakaszoknak köszönhetően 
ma már 7-8 órás utazással is elérhető Brassó felől 
Románia legkisebb városa. 

Szinte havonta szervez ide túrákat a XVIII. ke-
rületi önkormányzat, hogy minél többen ismerked-
jenek meg Pestszentimréről és Pestszentlőrincről 
Székelyföld gyöngyszemével. Júniusban többek 
között a SzAC és a PSK labdarúgói kaptak lehe-
tőséget az utazásra, hogy vállvetve küzdjenek meg 
Tusnádfürdő és Homoródalmás csapatával. 

Sofőrjeink sajnálatos módon nem hittek eléggé 
az erdélyi fejlesztések sikerében, így az észak-erdé-
lyi utat választották, ezért a zötykölődés nem lett 
sokkal rövidebb. Tizenkét órás törődést követően 
azonban székelyes fogadtatásban volt részünk. A 
Szent Kristóf Panzió tulajdonosa, Varga Attila 
több tálca pálinkával és ízes szendviccsel fogadta 
a sportosan meggyötört csapatot.

Azaz, mit nem beszélek!

A székely táJnyelV
Székelyföldön semmi nem azt jelenti, mint Bu-
dapesten. A hagyományos tájnyelv keveredik a 
székely góbésággal, aminek hatására soha nem 
tudhatjuk, hogy a jól ismert szavakkal mire is 
utalnak. A pityókás kifejezéssel például nem az 
illető alkoholos állapotát vélelmezik, hanem a 
krumpliföldet emlegetik. Aki honi értelemben pi-

tyókás, az a székelyek szerint csak sokat olvasott 
ember. A pálinka- és a serfőző ugyanis a nyomda, 
a kocsma neve könyvtár, és a tütükélés az olvasás. 
A műveltségre pedig nagy súlyt fektetnek, ezért az 
egy négyzetkilométerre jutó nyomdák száma itt a 
legmagasabb a földön, hiszen alig akad olyan ház, 
ahol ne készítenének könyvet. Az anyaországból 
érkezők fáradalmaival pedig különösen tisztában 
vannak, ezért hosszú közös olvasással igyekeznek 
frissíteni a látogatót. 

tArtAlMAs olVAsás
Varga Attila nem hagyhatja tudatlanságban a 
vendégeit, kezdődik a tartalmas olvasás, ami alól 
legfeljebb a gyomorbetegek és az egyéb kórságban 
szenvedők kaphatnak felmentést, hiszen ember-
nek csak az számít, aki szeret olvasni. A „mássá-
got” azonban részvéttel teli együttérzéssel élik át, 
s toleráns népként helyettük is olvasnak, a bete-
geknek pedig a borvizet javasolják, mert az előtag 
ellenére ez az egyetlen ital, amely nem tartalmaz 
alkoholt.

Ugye, hogy a pesti embernek kell ide a szótár?!

gyere kI A HegyoldAlBA!
A frissítőzést követően indulhat a szekerezés, ami 
a góbéknak mindennapos tevékenység, hiszen a 
lovakat nem úri hóbortként tartják, hanem a hét-
köznapok dolgos társai. ezúttal azonban piknik-
hez kellenek, amely dologidőben nem lenne illen-
dő, ám az anyaországiak kedvéért megengedhető. 
Kilenc kocsi kocog fel a Déli-Hargita egyik szemet 
gyönyörködtető tisztására, ahonnan az egész Csí-
ki-medencére pazar kilátás nyílik. 

Amíg az egyszerű, de pompás illatú ínyencsé-
gek sülnek – szalonna, mics (a csevapcsicsi erdé-
lyi neve), flekken kerül majd az asztalra salátával, 
ropogós kenyérrel –, addig egyesek heverészve 
olvasgatnak, míg mások az erdei környezet felfe-
dezésére indulnak. Júniusban különösen érdemes, 
hiszen nem csupán a virágerdő kápráztatja el a 
turistát, hanem a hazai hegyekéhez képest elké-
pesztő gombakínálat is. A királyi csemegeként 
számontartott vargánya itt úgy nő, mint a dudva, 
s a szalonna zsírjában sülve valóban fenséges cse-
mege.

tArtAlMAs olVAsás
A jóltartott társaságból néhányan a hazaúton már 
székelyesen utaznak, a szekereket csárdást járva 
kísérik. Akiben pedig maradt még energia vagy 
csupán a kalóriákkal akar megküzdeni, az vacso-
ra előtt felugrik a Sólyomkőhöz, amely a góbék 
szerint tízperces út, ám csapatunk leglelkesebb 
résztvevői másfél óra után térnek vissza, erősen 
kipirultan. 

Persze az estebédhez nemcsak ők részesülnek 
a könyvgyűjteményből, hanem minden vendég, 
hiszen lefekvés előtt illő dolog az olvasás. Vacso-
ra közben megérkezik Albert Tibor polgármester, 
hogy hamiskás mosollyal az arcán a másnapi va-
csorára invitálja a társaságot, ami már előrevetíti 
az újabb vidám napot.

előbb azonban másnap egy olvasásmentes 
pihentető városnézés következik, amely a tik-
kasztó hőségben mutatja meg Csíkszereda arcát. 
A szeredai Mikó-várban a székely történelem 
mellett góbés megközelítéssel ismerkedhetünk 
Csontváryval, akinek lenyűgöző képei éppen itt 
tartózkodnak. A csíksomlyói kegytemplom hű-
sében pedig lelkesen hallgatjuk idegenvezetőnket, 
aki számos anekdotát is megoszt, így hitbéli elkö-
telezettségtől függetlenül sokan simogatják meg 
az oltár fölött található Babba Mária lábát, ahogy 
a csíksomlyói Mária-kegyszobrot a helyiek neve-
zik. 

A néV kÖtelez
A tikkasztó városnézést követően jöhet a felfrissü-
lés, amely Tusnádfürdőn természetesnek tűnik, de 
ez sem az. A település fürdője sokáig mindössze 
két vasas vizű medencéből állt, sőt a múlt század 
végén az is bezárt, s csupán az Olt folyó vagy a 
Csukás-tó nyújtott felüdülést. Albert Tibor tény-
kedésének köszönhetően aztán a fürdőváros tény-
legesen visszanyerte a nevét, s a tó partján egy ki-
csiny, de kellemes wellnesközpont épült. 

A dagonyázás gyönyörét követően ismét olva-
sásórára indulunk a városközeli Albert fogadóba. 
Az egyszerűségében is lenyűgöző kerthelyiségben 
vendéglátónk az apró részletekre is ügyel, így a va-
csora előtt asztali áldást mond a helyi nyugdíjas 
pap, majd angyalok hangja tölti be a teret. előbb a 
tusnádfürdői Szent László Gyermekotthon fiatal-
jai, majd a homoródalmási profi népdalénekesek 
alapozzák meg a hangulatot. A szirénhangokon 
felbuzdulva a csapat egy része rögtönzött hang-
versenyt tart, amely ugyan más hangfekvésen 
szól, mint az alapozás, de mindenkinek jólesik. 

kIegyezünk A 
dÖntetlenBen

A korántsem pihentető akklimatizáció után 
harmad- és negyednap jöhet a többfrontos futball-
csata, amely a búzaérlelő hőségben nem gyerekjá-
ték. A tusnádfürdői és a homoródalmási küzde-
lem eredménye az, hogy a felek egy budapesti 
tornában állapodnak meg. A teljes győzelemhez 
pedig néha elég egy döntetlen is, hiszen a harma-
dik mérkőzés, a labdarúgó-európa-bajnokságon 
zajló magyar  –izlandi összecsapás 1-1-es eredmé-

nye már továbbjutást ér a magyar válogatottnak, 
és ezt legjobb közösen ünnepelni.

Hogy a könnyes búcsú ne csupán szimbolikus 
legyen, arról Kolozsvári Tibor, a gyermekotthon 
vezetője gondoskodik, akinek védencei lélekeme-
lő dalokkal teszik feledhetetlenné a búcsúestet, 
amelynek hatására megszületik a verdict: ide visz-
sza kell térni!                        

A tisZtElEtBEli sZéKEly
Miközben jellemzően a székely-
földről telepednek át Budapestre, 
a szent Kristóf Panzió tulajdonosa, 
varga Attila a fővárosból költözött 
tusnádfürdőre. tíz éve él testvérvá-
rosunkban, s csupán alkalmilag tér 
vissza a betonrengetegbe.
– Ez egy csodálatos hely, ahol 
teljesen újjászülettem, egy pillana-
tig sem bántam meg a döntésemet 
– szögezi le beszélgetésünk elején 
a pesti vándor. – Az otthoni étter-
memet sem adtam el, de döntően 
tusnádfürdőn vagyok, mert sokkal 
nyugodtabb itt az élet.
– A főszezonon kívül nem unalmas 
itt élni?
– lassan csak főszezon van. A téli 
szezon egészen márciusig tart, míg 
a nyári már májusban elkezdődik, és 
októberben fejeződik be. Karácsony 
előtt pedig indul is a téli szezon. A 
közte lévő időszak arra elég, hogy 
elintézzem az otthoni ügyeket, illet-
ve az itteni feladatokat. 
– Miben különböznek a korábbiaktól 
az itteni hétköznapjai?
– sokkal emberközpontúbb 
tusnádfürdőn az élet. Mindenre több 
időt kell szánni, nem lehet, de nem 
is kell kapkodni, mert ahhoz, hogy 
valamit elintézzünk, nem modern 
technikára, internetre és e-mailre 
van szükség, hanem kellemes, hosz-
szú beszélgetésekre. nem gépiesen 
telnek a napok, hanem folyamatosan 
változatosan, mégis nyugodtan. Kol-
légáimmal mindent elkövetünk, hogy 
ezt a hangulatot az idelátogatók is 
megérezzék.
varga Attila ezt rögtön illusztrálja 
is azzal, hogy az általunk szedett 
gomba egy részét grátisz kisütik a 
konyhán, míg a másik részét leszá-
rítják, hogy hazaérve is emlékezzünk 
az itt töltött napokra…

tusnádfürdő:
szErElEm Első látásrA
A borvíztől felfrissülünk, az olvasástól kimerülünk 
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� több mint 
egy hónap-
ja tarta-

nak már a nyári 
szünidő mozgal-
mas, örömteli, 
programdús nap-
jai. ám a hátralévő 
másfél hónapot 
is „túl kell élni”… 
ebben segíthetnek 
a rendőrség gyer-
mekeknek címzett 
jó tanácsai.

göNcZöl ANDrás   

Szülők, gyermekek figyelmét 
egyaránt kérve érdemes számba 
venni a nyári szünidő rejtett és 
kevésbé rejtett veszélyeit. Ke-
rületünk kiemelkedő mennyi-
ségben és minőségben rendel-
kezik sportolásra, a szabadidő 
tartalmas eltöltésére alkalmas 
pályákkal, parkokkal, felszerelt 
játszóterekkel, és számos nyári 
tábor is fogadja a diákokat. Van 
erdőnk, strandunk, kertes és 
panelházas övezetünk. Bárhová 
menjenek is, bármivel múlas-
sák is az idejüket a gyerekek, 
a kisördög a szokásához híven 
nem alszik, de még ő is munka 
nélkül maradhat, amennyiben 
a jelzett helyeken, szituációkban 
okosan megelőzik a rájuk lesel-
kedő veszélyeket. 

kÖzlekednI 
MárPedIg kell!
A tanév során kialakul egyfaj-
ta jó értelemben vett közleke-
dési rutin. Lakás, suli, lakás, 
edzés vagy különóra, majd 
újra lakás. A szünidő, a meleg 
lazábbá teszi a mindennapo-
kat, és lankad a fiatalok figyel-
me. Jönnek, mennek, futnak, 
sőt rohannak, pedig két és fél 
hónapjuk van arra, hogy sé-

tálva és megfontoltan bárhová 
odaérjenek… Gyerekek, mint 
tudjátok, a járművek nem va-
kációznak! Amennyiben eddig 
nem tettétek meg, ismerjétek 
meg a közlekedési szabályokat, 
és tartsátok be azokat, mert ér-
tetek vannak, nem ellenetek! A 
szemközti játszótér, a park, a 
sportpálya vagy a zöldterület is 
gyakran csak egy forgalmas út 
átszelésével érhető el. Tehát fi-
gyeljetek, és legyetek óvatosak! 
és emlékeztető a szülőknek: 
a 4–6 éves gyerkőcöknél még 
nem alakult ki az optimális ve-
szélyérzet. 

 Van-e jobb buli, mint a nyá-

ri hőségben hűsítő vizekben 
úszni, lubickolni, spriccelni 
vagy egyszerűen álldogálni…? 
Kerületünk szerencsére nem 
szenved hiányt úszómedencék-
ben sem, és rövid családi kirán-
dulással akár tóparton is talál-
hatjuk magunkat. 

Ám mielőtt ész nélkül vízbe 
vetnétek magatokat, gondolja-
tok bele néhány dologba: 

– Van-e veletek felnőtt kí-
sérő, vagy a közeletekben élet-
mentésben jártas szakember? 

– Tisztában vagytok-e az 
úszóképességetekkel?

– egyáltalán kijelölt helyen 
készültök-e lubickolni?

Amennyiben igenek a vála-
szok, jó az esély egy bajmentes 
fürdőzésre, de azért szolgálunk 
még néhány jó tanáccsal: 

– ne ugorjatok fejest isme-
retlen mélységű, netán térdig 
érő vízbe! 

– Attól, hogy nem feküdtök 
ki napozni, még leéghettek! 

– Felhevült, forró testtel ne 
merüljetek hirtelen a vízbe, fo-
kozatosan locsolgassátok a feje-
teket és a szív tájékát!

– Mindezen túl: baj esetén ne 
tétovázzatok, kérjétek felnőtt, 
illetve szakember segítségét!

– és persze vigyázzatok az 
értékeitekre is!

FesztIVál, BUlI, 
lÖtyÖgés
 A szülői szigor, felügyelet hiá-
nyában hajtja a gyermekeket, 
a fiatalokat a kíváncsiság és 
esetleg egy rosszul értelmezett 
csapatszellem. Mindennek meg-
előzésére tanácsos a szülőknek 
őszinte beszélgetést folytatniuk 
a gyermekeikkel, amelyben az 
életkorukhoz illő módon fi-
gyelmeztetik őket a cigizésnek, 
az alkoholfogyasztásnak és ki-
emelten a sokszor ismeretlen 
„szerek” használatának a súlyos 
következményeire. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy egy-egy 

őszinte beszélgetéssel nagymér-
tékben csökkenthető a negatív 
„élmények” száma.

segítség, 
kIrABoltAk!
A lopás és a rablás között az az 
alapvető különbség, hogy az első 
esetben észrevétlenül elcsennek 
valamilyen értéktárgyat tőlünk, 
rabláskor viszont erőszak alkal-
mazásával teszik ezt.

Mi mindenre kell figyelni, 
hogy ne váljatok áldozattá? 

– ne tegyétek közszemlére az 
értéktárgyaitokat, a mobiltelefont 
és semmilyen más kütyüt! 

– Semmilyen ürüggyel ne ad-
játok át idegennek a telefonoto-
kat! 

– Abban az esetben viszont, ha 
erőszakkal kényszerítenek, ellen-
kezés nélkül adjátok át az érték-
tárgyaitokat, és azonnal szóljatok 
egy felnőttnek, illetve hívjátok a 
112-es segélyszámot!

nem lehet elégszer ismételni, 
hogy ne álljatok szóba idegennel! 
Ha idegen részéről szokatlan, fura 
dolgokat kérdez valaki, mi több, 
ajándékot akar adni, ne válaszol-
jatok, illetve ne fogadjátok el, és 
az esetet azonnal beszéljétek meg 
a szüleitekkel. Bátran megszólít-
hattok egyenruhás rendőrt is.

Az internetezés veszélyeiről 
oldalakat lehetne írni, itt egy 
rövid kivonatnak, tanácsnak tu-
dunk helyet szorítani. 

Mire is vigyázzatok?
– ne töltsetek fel magánjellegű 

fotókat, videókat, mert nemcsak 
önmagatokat hozhatjátok kelle-
metlen helyzetbe, de másokat is! 

– ne cseteljetek idegenekkel! 
– Amennyiben nyaralni indul 

a család, semmiképpen ne osszá-
tok meg ezt az információt! egy 
üresen maradt lakás ténye akár 
felhívásnak is tekinthető a betö-
résre.

Mindezek után további ve-
szélymentes és örömteli vakációt 
kívánunk…

LeGyeTeK ÓVATOSAK… 
Rendőrségi intelmek a vakációra
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Hetven év adatott meg ifjabb Dávid Károlynak 
1973-ban bekövetkezett haláláig. nagyszabá-
sú építkezéseket kivitelező, szakmailag elismert 
építőmester-építési vállalkozói dinasztia harma-
dik generációjának tagjaként 1903. március 8-án 
született Budapesten. Középiskolai tanulmányait 
a Piarista Gimnáziumban kezdte el, és a Budapes-
ti Református Gimnáziumban fejezte be, majd a 
Műegyetem építészmérnöki karán szerzett diplo-
mát. A nyári szünetekben kőműves tanoncként, 
később kőművesként és munkavezetőként ismer-
kedett az építész szakma alapjaival.

„Jó iskola volt a későbbi tervezői munkámhoz, 
hogy édesapám cégénél kőművesként is dolgozhat-
tam” – mondogatta annak idején három gyerme-
kének, akik közül Anna lánya ma is él. Gyermek-
orvosként ment nyugdíjba, és az emlékkiállítás 
megnyitóján sokat mesélt neves édesapjáról. 

Vetített képes előadásából ekkor tudtuk meg, 
hogy ifj. Dávid Károly az építészmérnöki diploma 
megszerzése után, a harmincas évek elején be-
járta európát, s másfél évig külföldön élt. Tanul-
mányozta Olaszország, Hollandia, németország, 
Belgium és Franciaország építészetét. ez utóbbi 
országban töltötte a legtöbb időt, kilenc hónapig 
dolgozott a világ egyik leghíresebb építésze, Le 
Corbusier műtermében.

„Párizsban sokat tanultam a szakmámról” – 
vallotta később. 

Amikor hazajött, a Budapesti nemzetközi Vá-
sáron dolgozott két évig építészként, ő tervezte a 

BnV főkapuját. 
1935-től 1948-ig 
önálló magán-
tervezői gyakor-
latot folytatott, 
számos hazai és 
nemzetközi terv-
pályázaton sze-
repelt sikeresen, 
többször végzett 
az élen. A pályá-
zatokon aratott 
győzelmei közül 
kiemelkedik az 
ankarai sport-
kombinátnak és 

az isztambuli kikötő felvételi épületének, Buda-
pesten pedig a Szabadság téri Pénzintézeti Köz-
pontnak a terve. 

1939 szeptemberében pályázatot írtak ki a Fe-
rihegy puszta és Szemeretelep közötti területen 
építendő közforgalmi repülőtér forgalmi épületé-
re, s a beérkezett 21 pályatervből a 4000 pengős 
első díjat Dávid Károly kapta. Az államosítást kö-
vetően, 1949-től állami tervezővállalatoknál foly-
tatta minőségében töretlen ívű pályáját, amelynek 
egyik csúcsa a népstadion megtervezése, amelyért 
1954-ben Kossuth-díjat kapott. Felsorolni is sok 
volna, hány épülettel ajándékozott meg még ben-
nünket, de talán az egyik legismertebb közülük a 
MOM Kulturális Központ.

Ê temesi lászló

yBl-díJJAl JUtAlMAZtáK
Az épületeken túl számos köztéri 
szobor építészeti kialakítását is meg-
tervezte. Kimagasló munkásságát 
2010-ben posztumusz ybl Miklós-
díjjal ismerték el. érdemes megnézni 
a terveiből a tomory lajos Múzeum 
és a hAP galéria által szervezett 
emlékkiállítást, amely szeptem-
ber végéig látható a Kossuth téri 
pavilongalériában.

A MűeGyeTeM UTÁn 
A VILÁGOT JÁRTA
Ifj. Dávid Károly, a magyar építészet kimagasló alakja

senki ne ugorjon fejest ismeretlen mélységű, netán térdig érő vízbe!

A népstadion és a Ferihegyi repülőtér mai 1-es termináljának tervezőjeként ifj. dávid 
Károly beírta a nevét a magyar építészet történetébe, de más jelentős épületeket is 
tervezett az évtizedek alatt. építészetünk kimagasló alakjáról a nyár elején nyílt em-
lékkiállítás a Kossuth téri pavilongalériában.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Német és angol nyelvű bibliahét a Kossuth téri reformátusoknálegyház

�gyermekzsivaj-
tól volt hangos 
július első 

hetében a kossuth 
téri református 
templom és annak 
kertje. német nyelvű 
bibliahetet rendez-
tek itt, amelynek 
során részben 
ábrahám életével 
ismerkedhettek meg 
a gyerekek, részben 
jókedvű napokat 
tölthettek együtt.

 
Abból derülhetett ki, hogy 
valami szokatlan történik a 
templomkertben, hogy a skót 
juhászkutyát százfelé ráncigál-
ták a gyerekek, puszta szeretet-
ből. Amikor végre kiszabadult 
a kezeik közül, gyorsan keresett 
magának egy nyugodt, csendes 
sarkot.

no, azért ne higgye senki, 
hogy csak erről szólt július ele-
jén a Kossuth téri református 
gyülekezet által megszervezett 
és az önkormányzat által támo-
gatott német nyelvű bibliahét, 
mert voltak ott ennél „felnőtte-
sebb” dolgok is.

telt Ház
Az idén második alkalommal 
megrendezett bibliahét egyre 
ismertebb a kerületi szülők és 
gyerekek körében.

– Minket is meglepett, hogy 
milyen nagy az érdeklődés, a 
később jelentkezőknek már 
csak feltételesen tudtunk he-
lyet ígérni. Látja, telt ház van 
– mondja Sándor Gabriella lel-
késznő, aki főszereplő a szerve-
zésben.

Úgy tűnik, eredményes is, 
mert anyanyelvi tanárok, se-

gítők is jöttek, hogy okítsák a 
gyerekeket a német nyelvre.

Judit Finger Münchenből, 
egy ottani keresztény közösség-
ből érkezett, s már nem az első 
alkalommal jár a lőrinci refor-
mátusoknál.

– Lassacskán már hazajövök 
ide. Szeretem, megszerettem ezt 
a várost és a kerületet is. nekem 
már nem kell megmutatni, hogy 

merre van a Budai Vár, és azt 
is tudom, hol vannak a múzeu-
mok – sorolja a hölgy, aki csupa 
szépet mond a gyerekekről. 

Amikor megkérdem a másik 
tanártól, a nürnbergi Doristól, 
hogy van-e kedvence a gyerekek 
között, ezt válaszolja:

– Mindegyikük az, mert már 
akkor a szívembe zártam őket, 
amikor az első napon találkoz-

tunk. Azokat kicsit jobban, aki-
ken láttam, hogy meg is akarják 
tanulni a németet…

áBrAHáM élete
Hallgatva az ifjú hölgyeket, két 
dologban biztosak lehetünk. Az 
egyik az, hogy mindent meg-
tesznek azért, hogy fejlődjön a 
gyerekek nyelvtudása, a másik 
az, hogy egész biztosan jó hírét 

költik majd hazánknak. Pedig a 
szabadságuk terhére tudtak csak 
eljönni hozzánk.

Amikor a gyerekzsivaj meg-
engedi, elmeséli a lelkésznő, 
hogy a napjaik „nem csak úgy” 
telnek el, hanem pontos időbe-
osztás szerint.

– Reggel nyolckor a temp-
lomban találkozunk, s Ábrahám 
életének a történéseit vesszük 

sorra. Utána reggeli, majd fel-
adatlapokat töltenek ki a gyere-
kek. Hogy ne legyen egyhangú 
a délelőtt, Amerikából jöttem 
játékkal színesítjük. ebben sok 
német szó ragad a gyerekek-
re úgy, hogy észre sem veszik. 
Délután társasjátékokkal és kéz-
műves foglalkozásokkal telik az 
idő. Arról, hogy német szót hall-
janak, a tanáraink gondoskod-
nak, akik úgy illeszkednek be a 
gyerekek közé, mintha mindig 
ismerték volna őket.

Jó legyen 
A gyerekeknek
Az igazi „főnökök” azonban a 
szülők, mert ha máshol nem, 
hát otthon mindent elmesélnek 
a gyerekek.

– eddig egyetlen rossz szót 
sem kaptunk, ami, úgy gondo-
lom, azt jelenti, hogy jól végez-
zük a dolgunkat. öröm ez, és 
én is úgy érzem magam, mintha 
szabadságon lennék, miközben 
sok mindent kell előteremteni 
és megszervezni ahhoz, hogy 
minden úgy történjen, hogy az 
jó legyen a gyerekeknek – teszi 
hozzá Sándor Gabriella.  

A gyerekek közben megebé-
deltek, s rövid játék után már 
mennek is a délutáni foglalko-
zásokra.

eljöttek a skót juhász boldog 
percei…

A néMEt Után 
AZ Angol
A német bibliahét után, 
augusztus 1-jétől az 
angol nyelvű követke-
zik, amely iránt még 
nagyobb az érdeklődés. 
Öt csoportban kezdik 
meg a Kossuth téren az 
angol bibliahetet.

A kutyA Azért várjA A végét…
Játszanak és tanulnak, játszva tanulnak a gyerekek a templomkertben
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– Ilyen tényleg csak a mesében van… Szólni 
kell a „tündérkéknek”, azok jönnek, mindent 
megcsinálnak helyettünk, s egyetlen forintot 
sem kérnek. Manapság ez tényleg hihetetlen 
felajánlás.

– Lehet, hogy úgy hangzik, de higgye el, 
nem kell hozzá semmi más, csak néhány segí-
tőkész ember jóakarata. ezt azzal is alá tudom 

támasztani, hogy az idei szolgáló táborunk 
nem az első, már a kilencedik alkalommal 
tartjuk meg augusztus utolsó hetében.

– Ha önöket segítenék a híveik, akkor „nor-
mális” lenne a kérdés, így azonban rendhagyó-
nak tűnhet: sikerrel jártak az elmúlt években, 
sokan keresték meg önöket, hogy segítsenek 
nekik?

– örömünkre igen. Az első percek bi-
zalmatlansága után minden „megrendelő” 
látja, hogy őszinte szándékkal megyünk. A 
bizalmukba fogadnak bennünket, s a vé-
gén hálásak, hogy megcsináltuk azt, amit 
kértek tőlünk. 

– Hol szerveztek tábort legutóbb? 
– Tavaly olyan helyszínen segítettünk, 

amelyik minden magyar ember számára 
kedves lehet. erdélyben, nagyszalontán 
voltunk, az egyik legnagyobb költőnk, 
Arany János szülővárosában.

– Gondolom, a Csonkatoronyból, ahol 
Arany a Toldi előszavát írta, nem érkezett 
megrendelés…

 – Onnan valóban nem. A helyiek cso-
dálkozással és kezdetben némi tartózko-
dással fogadták az ingyen munkát, de a vé-
gére eloszlott a gyanakvásuk, mert látták, 
hogy mennyi mindenben segítünk nekik. 
Pontosabban azt végeztük el, amire meg-
kértek minket.

– Sok volt a „megrendelésük”?
– Annyi helyre hívták a tagjainkat, 

hogy akár egy további hét sem lett volna 
elég arra, hogy minden kérést teljesítsenek. 
Különösen az idős embereket hatotta meg a 
fiatal, tettre kész segítőink szorgalma, akik 
tényleg csak azért mentek, hogy adhassa-
nak, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.

– Most jöhet a „reklám”, s az önök ese-
tében ez is rendhagyó, mert nem kapni, ha-
nem adni akarnak.

– Az önkénteseink augusztus utolsó he-
tében, 22-e és 28-a között a Havanna-lakó-
telepen élőknek ajánlják fel a segítségüket, 
az idejüket, az erejüket és nem utolsósor-
ban a szeretetüket.

 
KErEsséK ŐKEt, MEnnEK
Az igényeket a 294-7217-es 
telefonszámon vagy a www.
agape.hu honlapon lehet jelez-
ni. A cikkben felsorolt mun-
kák elvégzésére ajánlják fel a 
segítségüket a Pestszentlőrinci 
Agapé gyülekezet önkéntesei a 
havanna-lakótelepen a szolgá-
ló táboruk idején, augusztus 
22-e és 28-a között.

ILyen CSAK 
A MeSéBen VAn
Agapé Gyülekezet: önzetlen, ingyenes a segítségük

Az egyházi táborok nem csak a szülők között egyre népszerűbbek 

„Végre láttam 
magyar focit is”

 
A közismerten nagy sportbarát hírében álló varjú imre 
atya szabad idejét egy hónapon át a labdarúgás kötötte 
le. A 84. évében járó, kitűnő egészségnek örvendő, a 
hóvirág utcai templom nyugdíjasaként szolgáló katoli-
kus pap a lehető legtöbb Eb-összecsapást nézte meg. 
A döntő előtti napon beszélgettünk vele, s megtippelte 
a győztest is. igaz, nem találta el…

– A franciák most már, hogy ar-
ról a könnyű ágról indulva elju-
tottak a döntőig, nem hagyják ki 
a lehetőséget, s megnyerik az eu-
rópa-bajnokságot. Mellettük szól 
minden. A közönségük és nem 
mellesleg az is, hogy a portugálok 
nincsenek csúcsformában, akkor 
sem, ha Ronaldo néha csodálatos 
dolgokat mutat. A franciáké lesz 
a serleg, bár nem nekik szorítok.

elmondta Varjú Imre azt 
is, hogy a kontinensbajnokság 
azért is adott neki különleges 
élményt, mert „végre láttam ma-
gyar focit is”.

– Az osztrákok ellen minden 
bejött, s ami a legfontosabb, senki sem ijedt meg a hírükön túl be-
harangozott osztrákoktól. Jól is tették, mert a kétgólos győzelem 
olyan lendületet adott a játékosoknak, hogy az izlandiak, de főleg a 
portugálok ellen is nagyot játszottak. A régi focihangulatot idézte a 
3-3-as döntetlen, s akár nyerhettünk is volna.

A belgák elleni vesztes mérkőzés utolsó tíz percét azonban na-
gyon sajnálta Varjú atya.

– Akkor elaludtunk, amit nem lett volna szabad a villámgyors 
belgák ellen. Mindegy, most már ezt is tudjuk, s legközelebb bizto-
san nem lesz ilyen könnyű dolguk.

A folytatásról azt mondta, hogy az európa-bajnokság adta lendü-
letnek és a megszerzett öt pontnak hosszú távon kellene kamatoz-
nia, s akkor a két év múlva esedékes vébén is ott lehetne a csapat.

ÖrÖMtEli tévEdés
A döntő másnapján felhívtuk az atyát, aki örömmel 
vette tudomásul, hogy tévedett, s végül az a csapat 
nyert, amelyiknek szurkolt. 

véget érni nem akaró rohangálásaink közepette gyakran mondjuk, hogy 
semmire sincs időnk, pedig le kellene mosni az ablakokat, kitisztítani a 
szőnyegpadlót, kifesteni a konyhát, átrendezni a bútorokat vagy megjaví-
tani az elromlott zárat. Augusztus utolsó hetében megtörténhet a csoda, 
ezek a kérések teljesülhetnek a havanna-lakótelepen. hogy miként, arról 
Papp Józsefet, a Pestszentlőrinci Agapé gyülekezet titkárát kérdeztük.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 3. 16 óra: 
Kaszás Géza A lovasíjász 
című filmjének nyilvános 
vetítése. 
Csippentő címmel mesés 
kézműveskedés 1–3 éves 
gyermekeknek (szerdán-
ként 9.30-tól, a részvételi 
díj 1000 Ft/alkalom) és a 
Fogyás mint mellékhatás 
címmel érzelmi felsza-
badító klub hölgyeknek 
(szerdánként 17 órától, a 
részvételi díj 6000 Ft/4 
alkalom).
Közkedvelt tanfolya-
mainkra, foglalkozása-
inkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. 
Szerdánként baba-mama 
jóga, keddenként és csü-
törtökönként Etka-jóga. 
A részvételi díj mindkét 
foglalkozáson 700 Ft.
Új és régi foglalkozása-
inkról érdeklődni, azokra 
jelentkezni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház 
augusztus 20-ig 10–17 
óráig tart nyitva.
A nyitvatartási időben 
az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Augusztus 19. 18 óra: 
Utcabál
Augusztus 27–28-án: 
Egész napos ritmikus 
gimnasztika verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 27. 16.30: 
KézműveSzerda – szél-
forgók, röptetők
Augusztus 3. 15 óra: a 
Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület irodalmi klubja
Augusztus 3. 16.30: 
KézműveSzerda – 
gyöngyfűzés
Augusztus 10. 16.30: 
KézműveSzerda – társas- 
és ügyességi játékok
Augusztus 17. 15 óra: a 
Tájak-Korok-Múzeumok 

Egyesület irodalmi klubja
Augusztus 17. 16.30: 
KézműveSzerda – papír-
tányérok
Beiratkozott olvasó-
ink számára a nyári 
KézműveSzerda-
foglalkozások ingyenesek.
A Galéria 18 
kiállítóteremben Gyökere-
im címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta kiállítá-
sa látható szeptember 
közepéig.
A könyvtár nyári 
nyitvatartása rendje 
(augusztus 28-ig): hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 
13–19 óra között, kedden 
és pénteken 9–14 óra 
között. 
62 éven felüli olvasóink 
ingyen internetezhetnek a 
könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
A könyvtár augusztus 15-
től szeptember 4-ig zárva 
tart. Nyitás: szeptember 
5-én, hétfőn.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@
fszek.hu
A könyvtár július 29-ig 
zárva tart. Nyitás: au-
gusztus 1-jén, hétfőn.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 22. 14–18 óráig: 
Véradás a Magyar Vörös-
kereszt szervezésében
Július 23. 15 óra: Abonyi 
csárdás – Fényes György 
magyarnóta-műsora
Július 24. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub
Július 30. 19 óra: 
Drakula – az Otthon 
Theatrum szabadtéri színi 
előadása. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Július 31. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub – Annák 
köszöntése
Augusztus 6. 8 óra: Ba-
ba-mama holmik börzéje
Augusztus 6. 15 óra: 
Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejö-
vetele
Augusztus 7. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Augusztus 22–26-ig 10 
és 14 óra között: Kerék-
páros nyári tábor. Rész-
vételi díj: 3000 Ft/hét.
Augusztus 25. 14 óra: 
Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Augusztus 27. 15 óra: 
Drága szülőföldem – Fé-
nyes György magyarnóta-
műsora
Augusztus 28. 15 óra: 
Nyugdíjas táncklub
Szeptember 3. 15 óra: 
Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejö-
vetele
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely. Vasár-
naponként 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi ok-
tatás. 
Közösségi házunk au-
gusztus 8–21. között zár-
va tart. Nyitás: augusztus 
22-én, hétfőn.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-
20-316-9885

Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
A Kossuth téri pavilonga-
lériában a repülőtér ter-
vezőjét, ifj. Dávid Károlyt 
bemutató kiállítás tekint-
hető meg. Nyitvatartás: 
hétfőtől péntekig 10 és 
17 óra között.
Felhők felett címmel új 
repüléstörténeti időszaki 
kiállítás a KÖKI Termi-
nálban (II. emelet, az 
éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől 
vasárnapig 10–18 óra 
között tekinthető meg. 
A kerületet bemutató is-
meretterjesztő tablósoro-
zat és a hozzá kapcsoló-
dó online térképes felület 
révén a kerület története 
mellett megismerhető 
annak 22 részegysé-
ge, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, 
emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elneve-
zéseket is tartalmazó – 
utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutató-
szolgálat előzetes egyez-
tetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeum-
pedagógiai programok 
minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapun-
kon lehet tájékozódni), 
vándorkiállítások kölcsön-
zése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok 
árusítása.
A kiállítóhelyek és a 
kutatószolgálat folya-
matosan frissített és 
esetlegesen változó nyári 
nyitvatartását nyomon 
követhetik a múzeum 
honlapján.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-
0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történe-
téből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekes-
ségek a kerületi oktatás-
történet múltjából
A kiállítóterem július 26-
tól augusztus 30-ig zárva 
lesz, egyébként keddtől 
szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

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

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-9202,
294-5971
www.pikhaz.hu
Július 21. 17 óra: In-
gyenes jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést 
kérünk.
Július 23. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. Zenél a 
Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Augusztus 3. 16 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyagok ára.
Augusztus 8–12-ig 10 

és 13 óra között: Kreatív 
kézműves tábor gyerme-
keknek a Lila Cápával és 
Katával. Részvételi díj: 
1800 Ft/nap, 8000 Ft/
hét.
Augusztus 10. 16 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyagok ára.
Augusztus 13. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Ze-
nél a Magic Duó, belépő-
jegy: 600 Ft.
Augusztus 21. 11 óra: 
Családi táncház a 
pestszentimrei Hősök te-
rén. Zenél a Túri család, 
a táncházat vezeti Plugor 
Judit.
Augusztus 24. 16 óra: 
Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyagok ára.
Augusztus 27. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Ze-
nél a Magic Duó, belépő-
jegy: 600 Ft.
Foglalkozásaink, klubjaink 
szeptember 5-től újra 
indulnak. Jelentkezni, 
valamint az időpontjukról 
érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet. 

VérADás
A koNDorBAN
A vér életet menthet! 
Július 22-én (pénteken) 
14 órától 18 óráig 
véradás lesz a Kondor 
Béla Közösségi Házban. 
A Magyar Vöröskereszt 
által szervezett véradásra 
minden 18 és 60 év 
közötti régi és új véradót 
szeretettel várunk! 
Kérjük, hozzák magukkal 
személyi igazolványukat, 
lakcímkártyájukat és 
TAJ-kártyájukat! 

csAláDi táNcHáZ
Augusztus 21-én 
(vasárnap) 11 órától 
családi táncház lesz a 
pestszentimrei Hősök 
terén. A nagyszerű 
hangulatú táncházat 
ezúttal is Plugor Judit 
vezeti, a talpalávalót 
pedig a Túri család 
szolgáltatja. A részvétel 
ingyenes!

MEsEíró PályáZAt
Varázslatos mesék 
címmel – Bosnyák 
Viktória ötletei alap-
ján – meseíró pályá-
zatot hirdet a Lőrinci 
Nagykönyvtár általános 
iskolás gyermekek 
részére. 
A pályaművek beadási 
határideje szeptember 
23. 
A részletekről a könyv-
tár elérhetőségein 
lehet érdeklődni.

DrAkulA A sZABAD 
ég AlAtt
Sokan sokféleképpen 
feldolgozták már a 
Drakulaként elhíresült 
havasalföldi vajda, 
Vlad alakját. Ezúttal 
az Otthon Theatrum 
romantikus musicaljét 
nézhetjük meg, ráadá-
sul valóban romantikus 
körülmények között: a 
szabad ég alatt.
Időpont és helyszín: 
július 30. (szombat) 
19 óra, Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.). Belé-
pőjegy: 1500 Ft.

szEnt istván-
nApi utcAbál 
A hagyományos utcabállal készül az államalapítás ün-
nepére az EPE, az Együtt Pestszentimréért Egyesület. A 
sportkastély nagy parkolójában augusztus 19-én 16 óra-
kor kezdődik a zenés-táncos összejövetel.

– A mostani programban kiemelt szerepet kap a néptánctanítás, 
de természetesen lesz élőzene is. A talpalávalót az állandó hangu-
latfelelős, a Chameleon zenekar szolgáltatja. Az utcabál a kenyér-
szenteléssel kezdődik, amire ezúttal a Pestszentimrei Református 
egyházközség tavaly ősszel beiktatott lelkészét, Hajdú Bálint Kado-
sát kértük fel – vázolta fel a terveket Ujvári Miklósné, az egyesület 
elnöke.

Természetesen a vásári hangulat sem marad el. Sör- és borsátor, 
vásári csemegék várják a vigadni vágyókat, a gyerekek számára pe-
dig lesz ugrálóvár és arcfestés is. Az este 11-ig tartó utcabálon 10 
órakor pár perces tűzijátékban lehet gyönyörködni. 

Ê P. A.

forrAdAlmi 
rElikviák 
kErEstEtnEk

A XVIII. kerületi 56-os emlékbizottság és a Tomory Lajos Pedagógi-
ai és Helytörténeti Gyűjtemény várja azok jelentkezését, akik 56-os 
relikviákkal, dokumentumokkal rendelkeznek, és ezeket, valamint 
a személyes visszaemlékezéseiket megosztanák a gyűjteménnyel. Az 
anyagokat archiváljuk, digitalizáljuk, és közzétesszük majd. Jelent-
kezni lehet személyesen nyitvatartási időben a Múzeumsarokban 
(Szent Lőrinc sétány 2.), a gyűjtemény telefonszámán (290-1585) 
vagy e-mailben (muzeum@muzeum18ker.hu). 

A BudApest 15. számú Országgyűlési egyéni VálAsztókerületi 
VálAsztási irOdA közleménye

A köztársasági elnök a 233/2016. (Vii. 5.) ke határozatában
2016. október 2. napjára

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 

állampolgárok Magyarországra történő kötelező 
betelepítését?” 

A választópolgár személyesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat a 
szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa 
megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. 
Ha a szavazás napján a választópolgár külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő.
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel az állampolgár a kérelmében megadott külföldi 
településen, a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Polgármesteri Hivatalban működő Budapest 15. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Irodához, vagy látogassa meg a www.bp18.hu/
valasztasok „Népszavazás” aloldalt!

 2016. július 6. Dr. Molnár Ildikó
  Budapest 15. számú OEVI vezető s.k.
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mada'ch filmklub
szabadte’ri mozi

JÚLIUS

SZOMBAT
23

AUGUSZTUS

CSÜTÖRTÖK
04

JÚLIUS

SZOMBAT
30

AUGUSZTUS

SZOMBAT
13

A filmvetítés ingyen látogatható!  Kardos Gábor és barátai szervezésében.
Esőnap: az elmaradt szombat utáni vasárnapon este 20:30  – Csütörtök után nincs esőnap!

Tel: 06/30-5753568  Cím: Bókay-Kert Szélmalom u. 33.  Ingyenes parkolási lehetőség!

a Bókay-kert Szabadtéri Színpadán

2016 i nya’r

20:30

A leggyorsabb Indián
(The World’s Fastest Indian) 
színes, magyarul beszélő, új-zélandi-amerikai-svájci-japán életrajzi film, 2005
Rendező: Roger Donaldson   
Főszerepekben: Sir Anthony Hopkins, Diane Ladd, Iain Rea

20:30 

Napsütötte Toszkána
(Under the Tuscan Sun) 
színes, magyarul beszélő, amerikai-olasz romantikus vígjáték, 2003
Rendező: Audrey Wells    
Főszerepekben: Diane Lane,   Raoul Bova, Sandra Oh, Vincent Riotta 

20:30 

A hazafi
(The Patriot) 
színes, magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 2000
Rendező: Roland Emmerich 
Főszerepekben: Mel Gibson, Tchéky Karvo, Heath Ledger, Joely Richardson 

20:30 

Minden végzet nehéz 
(Something’s Gotta Give) 
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 2003
Rendező: Nancy Meyers  
Főszerepekben: Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand  

 

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

teniszpályák bérbead céljából

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

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

3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.

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

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

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

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

6.) Az ingatlan megtekintése:

A megtekintés 

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

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

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

hirdetményt tesz közzé.
pályázati ajánlatát. A

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

Budapest, 2016. június 23.

86 lakásos társasház a 18. kerületben!
 Széles lakásválaszték    
 Kiváló elhelyezkedés     Lakáshitel, CSOK

Hívjon minket most:

A kép illusztráció.

Lakásaink   

most még 

14M Ft-tól

lefoglalhatóak!

+36 20 34 333 34 
+36 30 77 772 20 

Real Estate

Családi házak energia-megtakarítást 
sítésének,

felújításának támogatása

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

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

ly-
2

pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását 

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

-

(d) A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

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

nettó 
27.500 Ft + ÁFA díjért vállalja.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n hŐsZigEtElés! KÜlsŐ hŐsZigEtElés (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, 
a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n VArrógéP JAVítás ottHoNáBAN. tel :283-7282

n készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

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

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

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

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

n MiNDENNEMű régiségEt Vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl késZPéNZért! 
Butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, kEráMiát, sZöNyEgEt, órákAt, 
HirADástEcHNikát, cD-DVD, BAkElit HANglEMEZt, 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 rakodó munkás / Raktáros állás a 18. kerületben. Napi 8 órás munkaidővel keresünk 

telephelyünkre B kategóriás jogosítvánnyal is rendelkező rakodó munkás, raktárost. Bővebb 
információ a www.gyertyaaruhaz.hu/allas oldalon. Jelentkezni a munka@gyertyaaruhaz.hu 
e-mail címre elküldött önéletrajzzal lehet a fizetési igény megjelölésével.

Vegye komolyan!

A fokozatosan kialakuló halláscsökkenés
komoly akadályát jelentheti annak, 
hogy teljes értékű életet éljünk.

A hallásvesz te ség gel élő
emberek érzékelik ugyan,
hogy be szél nek hozzá ‐
juk, de a szavakat, mon ‐
datokat nem értik meg
pontosan. Még egy kö ze ‐
pesen jó hallásnál is
lehet na gyon rossz – csu ‐
pán 40‐50 százalékos – a
be szédértés. Ez súlyos
kommunikációs problé ‐
mákat okoz hat, és ké nyel ‐
metlen hely ze te ket ered ‐
 mé   nyez het, ha az egyén‐
nek adott esetben gyak ‐
ran vissza kell kér dez nie,
vagy nem arra vá laszol. 

Mivel ez az érintett
szá mára a hallás  csök ke ‐
nés, az elszigeteltség ér ‐
zé sét is hoz hatja magá‐
val, amely súlyo sabb eset ‐
 ben akár dep res s zi ó    hoz
is ve zethet, fon tos, hogy
minél előbb el jus son egy
audio lógus szak  em ber ‐

hez. Az agy hallás köz ‐
pont ja egy hosszantartó
hallás ká rosodás ese tén
való  jában elfelejti, ho ‐
gyan hangzottak régen a
különböző hangok, zöre‐
jek és zajok. Ha túl sokat
vár, akkor lehet, hogy
már késő lesz, és a
legmoder nebb halló ké ‐
szü lék kel sem tud nak
segíteni. A hangok va ló ‐
ban hango sabbak lesz ‐
nek, de az érintett ennek
elle nére sem fogja jól ér ‐
teni az emberi beszédet.

MIT TEGYEN, 
HA SZERETNE 
ELLÁTOGATNI 
EGY HALLÁS �
VIZSGÁLATRA?

Az Amplifon nyári hal ‐
lá s  vizs gá lati kampá ‐
nyának kö szön he tően
most  lehe tő ség van ar‐
ra, hogy részt ve gye   ‐
nek egy ingye nes, tel‐
jes körű hallás  szű ré ‐
sen. A vizs gá lat ra nem
kell várni, hiszen min‐
denki egy szá má ra
meg felelő előre le ‐
egyez  tetett idő pon tot
kap a lak he lyéhez
leg  köze lebbi Amp li ‐
fon Hallás köz pont ban,
ahol sze mély re sza bott
el látás ban része sül.
Tegye meg az első
lé pést! Önnek csu -
pán fel kell hívnia a
06 1 332 0141-es te -
le   fon szá   mot, és egyez     -
 tetni egy meg     fe le lő
idő pon tot.

A hallásproblémák
kezelését nem szabad
halogatni

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon 
Hallásközpontokban XVIII. kerületi lakosok számára 
2016. július 18-tól augusztus 5-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

A hallás  csökkenés az 
elszigeteltség érzését 
hoz hatja magával.
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n A Pestszentlőrinci Csemete Óvoda 2016 augusztus 26-i belépéssel, kinevezett 
állásra, óvodapedagógusok jelentkezését várja. A fényképes szakmai önéletrajzokat az alábbi 
email címre kérjük: ovodavezeto@csemeteovoda18.hu Jelentkezési határidő: 2016 július 15.

n A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda ( Építő u. 5.) 2016. augusztus 22-től kertész-
karbantartót keres üres álláshelyre. Jelentkezéseket  Debreceni Józsefné óvodavezetőnél a 06 
20 3501140-es telefonszámon, vagy az  ovoda@cseperedo18.hu e-mail címre várjuk.

 nyári táBor / FEsZtivál
n nyári német nyelvgyakorló tábor 14 éves korig ált.iskolásoknak Pestszentlőrincen. 

Heti turnusok hétfőtől péntekig, 08-16 óráig napi 3 étkezéssel. 4x60perc német és 2x30perc 
magyar nyelvtan, kis létszámú csoportokban június 27-július 1-ig, július 4-8-ig, július 11-15-.ig 
és így tovább aug.26-ig. jelentkezés:30/873 7729

 ÜdÜlés/KirándUlás
n Xviii. ker. szentlőrinci ltp. nyugdíjas Klub 2016 augusztus 13-án kirándulást 

szervez Polgármesteri testület támogatásával. Sopron – Frakmő vára (Ausztria) területére. 
Minden nyugdíjas társunk jelentkezését várjuk. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas 
Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon. Jelentkezni és befizetni lehet: Kondor Béla Művelődési 
Házban augusztus 02-án 15 órától – 18 óráig. 

 oKtAtás

n MAtEMAtikáBól, FiZikáBól korrEPEtálást, PótViZsgárA, PótérEttségirE 
FElkésZítést VállAlok. áltAláNos– és köZéPiskolás tANulók sZáMárA 
is. MEgBEsZélés sZEriNt HétVégéN is! érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-
ös tElEFoNsZáMoN.

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

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

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

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

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

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

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

n BUsZvEZEtŐ: D kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II. vizsgával, GKI kártyával rendelkező buszvezető 
munkatársat keresünk. Több éves tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.

n tElEPhElyvEZEtŐ: Társaságunk telephelyvezető pozícióba keres új munkatársakat. Feladatok: 
- a telephely fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának szervezése, irányítása 
és ellenőrzése, - a folyamatos, rendeltetésszerű üzemeléshez szükséges anyag-, és eszközigénylések 
összeállítása és időben történő megrendelése, - rendszeres műszaki ellenőrzés, az észlelt és jelzett 
problémák gyors megoldása érdekében intézkedés. Elvárások: legalább középfokú végzettség, minimum 3 
éves vezetői gyakorlat, önállóság, precíz, felelősségteljes munkavégzés, B kategóriás jogosítvány.

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

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

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

n BérlEMényEllEnŐr: Bérleményellenőr kollégát keresünk a Társaság kezelésében lévő 
ingatlanok és üzlethelységek ellenőrzésére. Feladatok: - ellenőrzéseken való részvétel és jegyzőkönyv 
készítése; - ütemterv készítés, kiértesítések postázása; - jegyzőkönyv számítógépes rögzítése, jelentések 
készítése; - céges ingatlan hirdetések előkészítése. Elvárások: középfokú végzettség, pontos és önálló 
munkavégzés, ügyfélközpontúság, jó kommunikációs képesség, felhasználó szintű számítástechnikai 
ismeretek (Word, Excel, Outlook).

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégákat. Feladatok: - sportruházat, 
sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és megrendelések kezelése; - pénztárgép 
kezelése, számlakibocsátás, leltározási feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken 
való aktív részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési 
készség, terhelhetőség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, PowerPoint, 
Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: szakirányú végzettség, kereskedelemben és sporteszközök 
értékesítésében szerzett tapasztalat.

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

n Bér- és tB ÜgyintéZŐ: Bér- és TB ügyintéző kollégát keresünk. Elvárások: középfokú 
szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt jelent), minimum 5 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
nexONBÉR program ismerete, önállóság, jó problémamegoldó képesség, precizitás, kiváló kommunikációs 
és tárgyalási képesség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet 
Explorer, Outlook).

n KErtésZ: Kertész végzettséggel rendelkező munkavállalót keresünk Társaságunk kezelésében 
lévő területeken, valamint az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok 
ellátására. Kertészeti gépkezelői jogosítvány megléte, valamint B kategóriás vezetői engedély előnyt jelent.

n AssZisZtEns–sZáMlAEllEnŐr: Társaságunk asszisztenst keres készletgazdálkodási 
területre. Főbb feladatok: - számlák ellenőrzése, - szállítólevelek kezelése, nyilvántartása, - raktározással 
összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, pontos, precíz 
munkavégzés, rendszerszemlélet, terhelhetőség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Ügyviteli 
software, Microsoft Office).

n FEstŐ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz munkavégzés. Előny: B kategóriás jogosítvány.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi 
elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XViii. kerület Nonprofit 
Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Telefonszám: +36 20/3882-083
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A sátorban a magyar válogatott búcsúját követően is jó volt a hangulat

Amíg versenyben volt a magyar válogatott, „Maracanã-hangulat” volt a szurkolói sátorbanSPort

A „legkarikásabb szem” címét vitathatat-
lanul a kerületi sportesemények állandó 
riportere, interjúkészítője, Burján Attila 
érdemelte ki, aki valamennyi játéknapon 
ott volt a sátorban, készítette az interjúkat 
a szakértőkkel, segédkezett a góltotószel-
vények kiosztásában, aztán úgy este 11 
óra után végre haza is mehetett. nemegy-
szer három meccs után…

– nem mondom, hogy nem fog hiá-
nyozni a foci, de azt sem, hogy nem lesz 
végre jó úgy felkelnem, hogy lesz egy sza-
bad napom – mondta Attila, aki az ököl-
vívásban meg az atlétikában is otthono-
san mozog, és szakavatottan kommentál.

szUrkolt 
és „szAkértett”
Az utolsó nap szakértő vendégével, Kiss 
Lászlóval pedig úgy beszélgetett, mint 
régi ismerősével, hiszen a válogatott fo-
cista többször is közreműködött szakér-
tőként a szurkolói sátorban.

Arra azért szakított időt, hogy 
a magyar–izlandi meccsre kiutaz-

zon Marseille-be. nem bánta meg…  
– Sok stadionban jártam már, de legtöbb-
ször a pályán. ekkora, közel húszezres 
tömegben sosem szurkoltam. Visszaad-
hatatlan érzés volt, amikor az egyenlítő 
gólunknál egyszerre „őrült meg” min-
denki. Ha lehetőségem lett volna, ott ma-
radtam volna még.

De nem volt, így inkább a sátorban 
„szakértett” a döntő előtt, úgy vélve, hogy 
nem is olyan „tuti” a franciák győzel-
me…

neki lett igaza, bár amikor Ronaldo 
már az első félidő elején-közepén megsé-
rült, majd cserét kért, ő is elbizonytalano-
dott egy kicsit, de rögtön hozzátette:

– Így szép nyerni…
nem tudta még akkor, hogy mennyire 

igaza lesz.

elBUkott 
A „ForrAdAloM”
A sátorbeli portugál „kisebbség” nem fo-
gadta igazán a szívébe a franciákat. 

– A könnyebbik ágra kerültek, így 

jutottak ide. A másikon nem lett volna 
ilyen jó dolguk, az biztos – mondta egy 
harminc körüli férfi láthatóan dühösen. 
– Meg különben is, mindig szerencséjük 
van – tette hozzá, nem tudva még akkor, 
hogy a sportsors néha ad, néha elvesz…

Ami a góltotót illeti, azt körülbelül 70–
30 százalékra Franciaország „nyerte”.

Megkérdeztünk egy hölgyet, hogy ő 
kire tippelt.

– A franciákra, mert ebben a felfoko-
zott hangulatban nem nyerhet más, csak 
ők. Fontosabb ez nekik, mint a nagy fran-
cia forradalom…

Hát, akkor bizony az sem járt volna si-
kerrel, mert igaz, hogy nem volt Ronaldo, 
igaz, hogy a franciák játszottak fölényben, 
de mégis: az ellenfélnek volt egy édere, 
aki mindent eldöntött.

– Most leszek kíváncsi rájuk – mondta 
egy inkább tizen-, mint huszonéves srác, 
aki a percek múlásával egyre feszülteb-
ben, de boldogabban ült a padon, mert 
mint kiderült a végén az öröméből, ő a 
portugálokat favorizálta. 

Más ez,  
HA MI Is ott VAgyUnk
Ami az örömködést illeti, visszafogott 
volt a legvégén is. Részben azért, mert 
a többség a házigazdát akarta a trónra, 
részben azért, mert akarva-akaratlanul is 
más volt ez a szurkolás, mint amikor még 
a „mackósék” sikerét lehetett beleordítani 
a sátorba, a kerületbe.

Más, mert most már tudjuk, mennyire 
más ez a játék, ha mi is ott vagyunk…

inKáBB A FrAnCiA CsAPAtnAK sZUrKoltAK AZ EB-dÖntŐBEn

� Július 10-én este a párizsi döntővel véget ért a labdarúgó-
európa-bajnokság, amely millióknak szerzett élményt világ-
szerte. Vitathatatlan, hogy a magyar csapat parádés európa-

bajnoki szereplését követően a XVIII. kerületi szurkolói sátorban már 
nem csapott olyan magasra a hangulat, mint a kontinensbajnokság 
első két hetében, de azért az óriáskivetítő előtt így is sokakat érde-
kelt, mi lesz a vége, mit játszik egymással a házigazda francia és a 
kicsit eleve esélytelennek tartott portugál válogatott.

Más Volt EZ 
A sátorZárás

GÁBOR ROneTT 
A KeRüLeTBen 
 
Az őszi átigazolási időszakban, szeptemberben érkezik a 
városgazda Utánpótlás Akadémia úszószakosztályához a 
15 éves gábor ronett, aki előtt a szakemberek szerint szép 
jövő áll. horváth Zoltánt, a szakosztály vezetőjét kérdeztük.

– Nem állítom, hogy rengeteg Ronett-tel találkoztam már, ellenkező-
leg, egyet sem ismerek. Csak azért mondom, mert van az utánpótláskorú 
úszók között egy másik érdekes nevű lányka is. Őt Kései Ajnának hívják. 
Mindegy, a szülők tudják…

– éppen jó lány nevét említette, mert ő is hasonlóan tehetséges, ő is 
szép jövő előtt áll, s ő is olyan alacsony, mint Ronett.

– Azt hittem, azt mondja, hogy magas lány, hosszú végtagokkal…
– Lehetne mondani erre azt a bölcsességet, hogy majd megnő, de 15 

éves korban valóban nem kell még nyakiglábnak lenni.
– Ronett itt lakik a kerületben?
– Olyannyira itt, hogy közel az uszodánkhoz, a Vilmos endre Sport-

centrumhoz.
– Gondolom, akkor az akadémiánál kezdett úszni, tehát nem régen, 

s az ön keze alatt.
– nem nálunk kezdett, hanem a DMTK-ban, vagyis az MTK kihe-

lyezett szakosztályában, Dunaharasztiban. Ősztől már kevesebbet kell 
utaznia, az biztos. nem mondhatom még igazából, hogy az én tanít-
ványom, mert egyelőre felmérjük, „nézegetjük” egymást, mert nagyon 
fontos már most tudni, hogy miként tudnánk együtt dolgozni.

– Mit tapasztalt eddig? Milyen versenyzőtípus Ronett?
– Amit eddig láttam, az jó, s nem elsősorban szakmai szempontokra 

gondolok, sokkal inkább az akaratra, a kitartásra. nem hiszem, hogy 
ezekkel gond lenne. De korai még erről beszélni, mint ahogy arról is, 
hogy biztosan én irányítom-e majd az edzéseit.

– Ki jöhet még szóba?
– Pasku Balázs kollégám jó szakember, így akár ő is szóba jöhet. 

nem az edzősködéstől tartok, de fel kell mérnem azt is, hogy mennyi 
munkám van a szakosztályban, s mennyi időm jut az edzések megtar-
tására, mert ebben nem lehet tévedni.

– Félre ne értse… Ennyire kell készülni ennek a kislánynak az érke-
zésére?

– Igen, hogy úgy mondjam, „nagy” igazolásunk lesz ő, figyelni 
kell rá.

– Akkor már csak annyi marad hátra, hogy Ronett is figyeljen.
– ezt azért nem mondom, mert teljesen természetesnek veszem, hi-

szen közös a célunk.

nyolC sZáM, Egy EZÜst
nem mondható, hogy unatkozott július 16–17-én gábor 
ronett. Az Egerben megrendezett serdülő országos 
bajnokságon nem kevesebb, mint nyolc (!) számban állt 
rajthoz, s ezek közül egyben ezüstérmes lett.

SPORT, éLŐzene, 
BOGRÁCSOzÁS
garantáltan jól érzi majd magát az, aki augusztus 20-án a 
táncsics Mihály utcai PsK-sporttelep kínálatát választja ün-
nepi programjául.

A BLSz I. osztályába a szezon végén feljutó labdarúgócsapat pályáján 
annyi program várja az érdeklődőket, hogy valóban fölösleges lesz be-
utazniuk a zsúfolt belvárosba, mindent megtalálnak, megkapnak itt 
helyben.

Egry Zoltán, a PSK elnöke – nem mellesleg a bajnokcsapat játékosa 
– elmondta, hogy délelőtt 11 órától akár kivilágos kivirradtig tartanak 
majd a Szent István-napi programok Pestszentimrén.

Tizenegy órától a gyerekeknek szereznek örömöt különféle játékok-
kal, sorversenyekkel, hogy utána bekapcsolódjanak a programsorozat-
ba más sportágak is. Lesz asztalitenisz-bajnokság, sakktorna, és termé-
szetesen nem marad el a foci sem. A részt vevő csapatok a sporttelep 
műfüves pályáján bizonyíthatják a tudásukat és azt, hogy követik a 
nagycsapat példáját.

Az esti órák a bulizásról fognak szólni. Lesz bográcsozás, s az igazán 
jó kedvre derülők Perge László és együttese zenéjére rophatják majd. 
és a programoknak ezzel még nem lesz vége…

Sötétedés után (kilenc óra tájban) tűzijátékkal kedveskednek a ven-
déglátók, amely nem lesz akkora, mint a Duna-parti, de hogy a „mi-
énk” lesz, az biztos.

Azt nem is kell hangsúlyozni, hogy a PSK vezetősége mindenkit sze-
retettel vár a sportnapra, a bulira, amelynek a vége a vendégektől, azok 
jókedvétől függ.
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Sokan voltak a gyerekek, sokan az őket 
elkísérő szülők, családtagok is, így nem 
volt mit csodálkozni azon, hogy a par-
kolóban is, a pályákon is telt ház volt.

egyetlen gondolat, mielőtt sétálunk 
egyet a sportcentrumban…

Feltehetően nem sok ország öttusa-
sportágáról lehet elmondani, hogy egy 
„szimpla” kupafordulón ennyi fiatal 
mutatja be a tudását. Sok mindent jelent 
ez, de legfőként azt, hogy ez a sportág 
nálunk tényleg örök, s annyira magyar, 
hogy nincs hiány az utánpótlásban, mert 
mindig jönnek újabb srácok és lányok.

rendező 
és HázIgAzdA
Pedig a kezdeti évek nem a hangos si-
kerekről, inkább a „szenvedésről” szól-
nak… Aki erre adja a fejét, az tudja, mi 
kell ahhoz, hogy az ember a rivaldafény-
be kerüljön.

Eszes János, a Lőrinc 2000 Se edző-
je, az önkormányzat sportreferense el-
mondta, hogy számára nem meglepő a 
magas indulói létszám, mert ő mindig 
sok gyerekkel szembesül az egyesületi 
edzéseken is.

– Lehet, hogy vannak látványosabb, 
csábítóbb sportágak, de az biztos, hogy 
akaratot, fizikumot ennél jobban for-

máló alig van – mondta „futtában” a 
szakember, mert a csapatának sok dolga 
akadt, függetlenül attól, hogy az MK-
forduló hivatalos rendezője a magyar 
szövetség volt.

– Közös munka ez, s mindkét fél 
örömmel teszi a dolgát, hiszen felvo-
nulnak előttünk azok a gyerekek, akik 
a halhatatlan öttusázóink nyomdokaiba 
léphetnek, ha ők is úgy gondolják.

neM kell FélnI…
Volt egy olyan valaki is a szövetség szak-
emberei között, aki „úgy gondolta” an-
nak idején. Martinek János, Janika az 
1988-as szöuli nyári játékokon szerzett 
örömöt egy országnak, amikor olimpiai 
bajnok lett. A sportember jelenleg a szö-
vetség megbízott főtitkáraként van ott a 
versenyeken, de azért már neki is egyre 
többet jut az eszébe Rio…

– Tudom, hogy Marosi Ádám ideva-
ló, kerületi. Ő tényleg olyan ember, aki 
tökéletesen beleillik a sportágunkba. 
Aki ismeri, tudja, miért mondom ezt. 
négy éve bronzot nyert Londonban, 
most, látva az elvégzett munkáját, azt 
kellene mondani, hogy előrébb lép. De 
az öttusában soha nem lehet semmit 
biztosan kijelenteni, ezért csak annyit: 
ha nem jön közbe semmi, nagyon szép 
eredményt hozhat…

A szakember azt is elmondta, öröm-
teli, hogy 160-nál többen álltak rajthoz 
a kéttusát (úszás, futás) és a háromtusát 
(úszás, valamint kombinált futás és lö-
vészet) teljesítő U15-ösök és az ifjúsági 
B-korosztályosok.

– nem kell félni attól, hogy elfogynak 
a gyerekek, mert ha mások nem, hát az 
úszók és a futók kipróbálják magukat a 
lövészetben, a vívásban és a legizgalma-
sabb számban, a lovaglásban.

széP Volt, Bence!
Amikor véget ért az MK-forduló, a há-
zigazda nemcsak annak örülhetett, hogy 
segített a szövetségnek, hanem annak is, 
hogy az U15-ös korosztályban a Lőrinc 
2000 Se sportolója, Szakály Bence a 4. 
helyen végzett.

Büszke lehet rá a vele foglalkozó 
edzői csapat.

 
CsAK AlAPlángon
A sűrű versenynaptárnak tud-
ható be, hogy bő egy hónappal 
az olimpia előtt még konti-
nensbajnokságot rendeztek 
a legjobb öttusázóknak, akik 
rajthoz is álltak, de csak alap-
lángon égve. Például az olim-
piai versenyére koncentráló 
Marosi ádám, párban tibolya 
Péterrel, váltóban versenyzett 
július első hetében szófiában. 
A váltójuk a sérülések elke-
rülésére is figyelő „óvatos” 
versenyzéssel a 6. helyen 
zárt a 13 váltót felvonultató 
mezőnyben. 

A két- és háromtusa versenyein több mint 160-an álltak rajthoz   

tUsáZÓK vEttéK BirtoKUKBA A sPortCEntrUMot KOVÁCS MIHÁLy 
FeJeSUGRÁSA

 
Amint arról már beszámoltunk, a szezon végén a PlEr Kézi-
labdasport Kft. vezetőségének döntése nyomán az 59 éves, ko-
rábbi világbajnoki ezüstérmes Kovács Mihály lett az nB i-ből 
kiesett férfi kézilabdacsapat vezetőedzője, hutvágner istván 
pedig a jövőben újra a klub utánpótlás-nevelésében dolgozik. 
Kovács Mihályt az őszi szezonra való felkészülés kezdete előtt 
kérdeztük.

– Egyből felvette a telefont, pedig ilyenkor, a nyár közepén, senkit nem 
könnyű elérni…

– Azt hiszem, kivétel vagyok ez alól, s az leszek az elkövetkező hónapok-
ban is. Rengeteg dolgom van, amit nem panaszként mondok, de az eddigi 
egy feladatkör helyett kettőt töltök be.

– Gondolom, arra céloz, hogy a Malév SC ügyvezetőjeként eddig is volt 
dolga bőven, amit most megduplázott.

– Igen, de ha belevágtam, ha elvállaltam, akkor nincs mese, csinálni 
kell.

– Játékosként is „csinálta”, mert a vb-ezüstöt 1986-ban sem adták ingyen.
– Azt, hogy prés alatt vagyok, megszoktam már játékosként és sportve-

zetőként, most megismerem edzőként is. Új dolog ez számomra, de min-
denképpen kihívás, amit meg kell oldanom.

– Éppen csak, de kiesett a PLER, most kezdheti a kapaszkodást vissza az 
első osztályba. Menni fog?

– ez nem is lehet kérdés, mennie kell. A lehetőségeinkhez képest a lehe-
tő leggyorsabban vissza kell kerülni. ez a hivatalos célkitűzés, de ugyanezt 
fogalmaztam meg én is. Sem a régmúltja, sem a közelmúltja, sem pedig a 
jelene nem engedi meg ennek a csapatnak, hogy másodosztályú legyen.

– Gondolom, most pihennek a srácok. Mikor kezdik meg a felkészülést a 
szeptember közepén kezdődő bajnokságra?

– Július 25-én, hét héttel a rajt előtt kezdjük az alapozást. Az erőnléti és 
állóképességi edzésekre gondolok, de azért lesznek labdás gyakorlások is.

– Kikkel? Ezt azért kérdem, mert már a szezon végén tudni való volt, hogy 
a PLER egésze elmegy, átigazol…

– Ha nem is mindenki, de tényleg sok játékos távozott. egészen pontosan 
tizenkettő, ami azt jelenti, hogy teljesen új csapatot kell építeni. Van azért 
egy örömteli hírem is, mert a két kiváló kapus, Kránitz és Tóth maradt. ez 
sokat számít.

– Hátulról kezdheti meg az építkezést. Kivel, kikkel célozzák meg a visz-
szajutást?

– Részben a saját utánpótlásunkkal, részben új játékosokkal, fiatalokkal 
vágunk neki. Lesz egy kiváló segítőm, aki tavasszal még a csapat erőssége 
volt: Laurencz Szabolccsal kezdjük meg a munkát.

– Milyen reményekkel várja az új idényt az új edző a megint új PLER-
nél?

– Látja, ez az, amire most még semmit nem tudok mondani. Részben 
csapat kell, részben pedig tudnom, hogy kik lesznek abban a bizonyos csa-
patban.

 
„A lEhEtŐségEinKhEZ KéPEst A lEhEtŐ lEggyorsAB-
BAn vissZA KEll KErÜlni.”

 

RIÓRA FIGyeL 
A SPORTVILÁG

 
nemrég ért véget a futball EB, éppen csak feldolgoztuk az él-
ményeket, máris itt a következő attrakció, a brazíliai, sorrend-
ben XXXi. nyári olimpiai Játékok (augusztus 5–21.), amely, 
függetlenül a nem tökéletes előjelektől, biztosan nagy sportél-
mény lesz azoknak, akik már úgyis „belenőttek” a tévéfotelba.

Mivel már végleges a magyar küldöttség, tudjuk, hogy – a nemzeti színeken 
túl – a kerületünket a londoni olimpia bronzérmese, Marosi Ádám öttusázó 
képviseli.

Ádám szerencsére egészséges, és kellő önbizalommal várja a versenyét, 
amelynek a végeredménye, mint általában az öttusában, megjósolhatatlan.

Ami a kerületi sportolók korábbi eredményeit illeti: az 1912-es olimpián 
Prokopp Sándor lett aranyérmes a 300 méteres hadipuska versenyszámban.

Van egy „tragikus hőse” is a kerület sportéletének. Az atléta Iharos Sán-
dor, aki, ha kiutazhatott volna az 1956-os melbourne-i játékokra (tisztá-
zatlan, hogy a katonatiszt miért nem tarthatott a csapattal), akkor is nyert 
volna, ha hátrafelé fut… Az 1960-as római olimpián ott volt, de már túl a 
fénykorán. 5000 méteren a tizedik, 10 000 méteren a tizenegyedik lett.

Jutott érem Lőrincnek a 2012-es pekingi játékokon is. A 84 kilós kötött-
fogású birkózó, Fodor Zoltán ezüstérmes lett. ennek örült az egész ország, 
annak azonban nem, hogy sérülése miatt idő előtt vissza kellett vonulnia.

Büszkék lehetünk Káté Gyula ökölvívóra is, aki három olimpián (2004, 
2008, 2012) képviselte a kerületet is.

Rióban, akárcsak Londonban, tehát Marosiért szoríthatunk, aki méltó 
folytatója a helyi sporthagyományoknak.

ígérEtEs 
utáNPótlás

� Az egykori Malév-sporttelep, mai nevén Vilmos endre 
sportcentrum adott otthont július 1-jén az öttusa Magyar 
kupa negyedik fordulójának, amely a korosztályok miatt 

„csak” két-, illetve háromtusa-viadal volt.
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