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Az idei év első újszülöttjeit köszöntötték

Három kisfiú ajándéka
A gyermekvállalási kedv
Magyarországon a családokat segítő kormányzati intézkedéseknek is
köszönhetően megnőtt
az utóbbi években, és
ezt az önkormányzat is
igyekszik támogatni

�

A 2018-as év első XVIII. kerületi újszülöttjeit köszöntötte Kucsák László országgyűlési képviselő, Ughy Attila polgármester, valamint Dömötör István és Lévai
István Zoltán alpolgármester január 29-én és 30-án. Három pici fiúcska kapott
ezúttal ajándékcsomagot, lévén hogy Pestszentimrén egy ikerpár örvendeztette meg
jövetelével a szülőket.

Puskás Attila					
Erzsébettelep modern lakóövezetében, a Kálti
Márk utcában lakik a Kiss család, ahol az új év
első napját Zsombor születése aranyozta be.
– Zsombi nyugodt baba, nem zavarja a beszélgetés sem, ha nem fáj a hasa, akkor bármikor
nyugodtan elalszik – mutatta be a csöppséget a
tanítónő édesanya, Kissné Kertész Réka. – Éjszaka egyelőre még a hasfájás gondot okoz, de idővel
biztosan javul majd a helyzet.

Szeretnének kistestvért

Kucsák László az ajándékcsomag átadásakor minél kevesebb hasfájós éjszakát és jó egészséget

kívánt Zsombinak és az anyukájának is. A rövid
látogatás és beszélgetés során adódott a kérdés,
hogy vajon lesznek-e testvérei a kisfiúnak.
– A férjemmel először három gyerekről beszéltünk, hogy annyit biztosan szeretnénk, majd
kettőről volt szó. Most persze úgy gondolom,
hogy egy gyerekkel is szép az élet, de mindig nagyobb családot szerettünk volna, ezért azt mondom, tervezzük, hogy Zsombinak legyen testvére vagy legyenek testvérei – felelte az édesanya,
aki azt is elmondta, hogy a XVIII. kerületben
tervezik a jövőjüket. – Jól érezzük magunkat
Pestszentlőrincen. Egyelőre a szüleim házában lakunk, de később szeretnénk saját házba költözni.
A XVIII. kerület népszerű lakóhely a fiatal párok, kisgyermekes családok körében, ezt Kucsák

László többek között a kitűnő intézményi ellátottsággal indokolta.
– A nevelési-oktatási intézményeken kívül
is minden szolgáltatás adott ahhoz, hogy az itt
élők minél komfortosabban érezzék magukat. A
gyermekvállalási kedv Magyarországon a családokat segítő kormányzati intézkedéseknek is köszönhetően megnőtt az utóbbi években.

Csöppnyi ikerpár

A pestszentimrei Belsőmajor-lakópark valódi
családbarát környezet, a gyerekneveléshez adott
a csend, a nyugalom és a jó levegő. A hatalmas
játszótér melletti Topáz utcában két kisfiú kapta
meg az önkormányzat ajándékát. A pelenkákból,
zokniból és rugdalózóból álló csomagokat Maszló
Marcell és Maszló Bence édesanyja, Bezerédi Zsuzsanna vette át, akinek a nagymama is sokat segít a csöppségek ellátásában.
Amikor ikrek érkeznek egy családba, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mi volt az első
reakció, amikor a szülők megtudták, hogy két
babájuk lesz.

– Őszintén megmondom, hogy két hétig „jegeltük” a témát – árulta el az édesanya. – Aztán
megszoktuk a gondolatot, és készültünk az ikrek
fogadására. Ilyenkor talán egy kicsit még jobban
át kell gondolni, hogy ha itt lesznek, akkor mit és
hogyan csináljunk. Nehéz, de egy percig sem bánom, hogy ketten vannak.
Segítség a családoknak
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata a kormányhoz
hasonlóan kiemelt figyelmet fordít
a családokra. A kerületben már
2015 ősze óta működik az a babakelengye-program, amelynek
révén az újszülötteket a védőnői
hálózat segítségével egy-egy kezdő
babaápolási csomaggal látják el.
A csomagban többek között törlőkendő, kenőcs, pelenkázó alátét,
fertőtlenítőoldat és a babák gondozásához segítséget nyújtó könyv
található.


www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Közösségi tér

2. oldal

Az önkormányzat tervei szerint az idén
folytatódik a Haladás és a Balassa Bálint
utca, valamint az Üllői út által határolt
terület fejlesztése. A lőrinci piac előtti rendezetlen területen a parkosítás első üteme
már megvalósult. A forgalmas téren az
elmúlt években számos rendezvényt tartott
az önkormányzat, illetve a kerületi pártok,
civil szervezetek.

Új lehetőség

4. oldal

Szigorodnak a középületekkel szembeni
energetikai elvárások az Európai Unióban,
ezért a XVIII. kerületi önkormányzat folyamatosan keresi a módját annak, hogyan
működtetheti a saját tulajdonában lévő épületeket takarékosan, az előírásoknak megfelelően. Egy új lehetőség az eCentral projekt,
amelynek keretében a pestszentimrei
Vackor óvoda újulhat meg.

Óvják az erdőt

5. oldal

Nem igazak azok az állítások, amelyek a
Péterhalmi-erdő eladásáról, illetve erdőirtásról jelentek meg. Amint azt Rittling István,
a kerületi erdőket kezelő Pilisi Parkerdő Zrt.
Budapesti Erdészetének vezetője elmondta,
a valótlan híresztelésekkel szemben a téli
időszaknak megfelelő tervezett és szakmailag alátámasztott erdőgazdálkodási munkák
folynak.

Tébláb-gála

9. oldal

Gálaműsor keretében vizsgáztak a Tébláb
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai február
4-én a Pestszentimrei Sportkastélyban. Sok
százan voltak kíváncsiak a 2017–18-as tanév első félévének tanulmányi eredményeire.
A lenyűgöző, fesztiváli hangulatú előadást
az sem befolyásolta, hogy az influenza miatt sok gyermek és tanár nem tudta vállalni
a fellépést.

Könyvtári ünnep

10. oldal

Egy évvel ezelőtt költözött át a jól felszerelt Pestszentimrei Közösségi Házba a
FSZEK Nagykőrösi úti könyvtára, amelynek
korszerű gyermekrészlege is egyre népszerűbb. A január 25-én tartott születésnapi
ünnepségen részt vett a gyerekek egyik
kedvenc költője, írója, Lackfi János is, akit
Varró Dániel után idén a könyvtár kapitányának választottak.
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Önkormányzat

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

Méltó arculatot kap egy fontos közlekedési csomópont

Kulturált
közösségi tér
A szebb és otthonosabb lakókörnyezetért

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

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.

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

XVIII. Kerületi
Kormányhivatal

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

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

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.

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

Kormányablak

FERENCZ ISTVÁN

Szarvas Attila alpolgármester és Kucsák László országgyűlési képviselő a megszépülő téren egyeztetett a további
fejlesztési lehetőségekről

�

Az önkormányzat tervei szerint az idén folytatódik a Haladás és a Balassa Bálint utca,
valamint az Üllői út által határolt sarokterület fejlesztése, megszépítése. A lőrinci piac előtti
rendezetlen területen a parkosítás első üteme
már megvalósult.

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

Puskás Attila 			

Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

Zsebők Zoltán
Szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán
Szakrendelő

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

Rendőrkapitányság

A forgalmas, de eddig rendezetlen téren az elmúlt években
számos rendezvényt tartott az
önkormányzat, illetve a kerületi pártok, civil szervezetek.
Volt itt több jótékonysági akció, ruha- és ételosztás, de az
Apró virágos kertek elnevezésű kerületi kertépítő verseny is
innen indult útjára 2015-ben.

Értéket
építenek
A kihasználatlan üres terület
értékét jelentősen megnöveli a
felújítás. A parkjellegű fejlesztés első lépéseként tavaly novemberben elkészült az a lépcső, amelyik a Haladás utcai

sarkánál összekötötte a lőrinci
piacot a felújítandó térrel. Az
első ütemben a teljes területen megvalósultak a burkolatbontási és tereprendezési
munkák.
– A teljes saroktér fel lesz
újítva. A munkák második
ütemét erre az évre tervezzük
– mondta Lévai István Zol-

tán alpolgármester, hozzátéve, hogy a kerület egy fontos
közlekedési csomópontja és
közösségi tere kap méltó arculatot.
A két főútvonal találkozásánál lévő forgalmas területen buszmegálló is található,
a szemközti Szarvas csárda
térnél áll meg a villamos, és
itt van a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság épülete is. A
Haladás vagy az Üllői úton
autózók is jól látják ezt a részt,
a busz- vagy a villamosmegállókból a piac felé igyekvők
pedig átkelnek ezen a téren,
amely régóta parlagon hevert,
és rossz látványt nyújtott.

Változik a parkolási rend
Mivel a kereszteződés mellett a gépkocsiforgalomtól
elzárt közpark épül, megszűnik az autósok által kedvelt,
de eléggé lehangoló látványt nyújtó parkolóhely. Azért
az önkormányzat az építkezés során természetesen
gondol azokra is, akik autóval járnak a piacra és környékére, ezért a Balassa Bálint utcában új parkolóhelyeket alakítanak ki.

– Az önkormányzat nem
akarja kihasználatlanul hagyni ezt az értékes területet, és
a környéken élők természetes
igénye, hogy a lakókörnyezetük minél szebb, otthonosabb
legyen – tette hozzá az alpolgármester.

Pozitív hatások

A parkfelújítást tereprendezéssel és a térburkolat lerakásával
a Haladás utcai buszmegállónál kezdték el. A teljes átépítést követően az Üllői út felől
és a megálló környezetében
padok, más utcabútorok és egy
ivókút is szolgálja majd a járókelők kényelmét.
A térköves utak mentén
fákat és cserjéket ültetnek, és
a zöldterülethez kiépítik az
öntözőrendszert. Megújul a
közvilágítás, és a leendő rendezvények technikai feltételeit
javító elektromos szekrényt is
telepítenek a térre.
Az önkormányzat bízik abban, hogy a beruházás keretében a terület fejlődésnek indul,
és népszerű közösségi térré is
válik.

Üllői út 438.
Tel.: 292-9212
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KASSAI DÁNIEL
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.).

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

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

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

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában
(Üllői út 489.).

PETROVAI LÁSZLÓ

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

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

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

HAVASI ZOLTÁN

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

Tűzoltó-parancsnokság

Imre-ház

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

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

DÖMÖTÖR ISTVÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

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

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

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közjegyzők

dr. Lévai István Zoltán

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

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

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

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

Pestszentimrei
ügyfélszolgálati csoport

Ughy Attila

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

Ingyenes
Jogi tanácsadás

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.

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

Torma Beáta
Fidesz-KDNP 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Közélet 3
Hamarosan
új gyermekorvosi
rendelot
vehetnek
birtokba
a pestszentimreiek
Hamarosan
új gyermekorvosi
rendelőt
vehetnek
birtokba
a pestszentimreiek KÖZÉLET 3

ÚJ RENDELŐ ÉPÜL
PESTSZENTIMRÉN
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Kiemelt cél, hogy a helyi
lakosok magasabb színvonalú
ellátáshoz jussanak



Mint azt már
korábban megírtuk, kormányzati támogatással új
gyermekorvosi és
fogorvosi rendelő
épül Pestszentimrén a
Címer, az Ady Endre
és a Nemes utca által
határolt terület közel
húszéves rendelőintézete mellé. A beruházás előkészületei már
folynak, nemrégiben
a látványtervek is
megszülettek.
VÁROSKÉP
A mintegy 350 millió forintból felépülő intézmény minden
igénynek megfelel majd, így az
ellátásra szoruló kerületi kisgyermekek és felnőttek egy modern,
XXI. századi, akadálymentes
komplexumban gyógyulhatnak
a jövőben.
– Az új épület nemcsak vonzó,
hanem költséghatékony is lesz,
s az alapellátás – a háziorvosi és
a fogorvosi szolgálat – színvonala
is emelkedik. A kerület országgyűlési képviselőjeként folyamatosan azon munkálkodom,
hogy további támogatást nyerjek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
számára. Az elmúlt időszakban
is több fontos és nagy horderejű
fejlesztést sikerült elindítani és
megvalósítani a XVIII. kerületben. Az egészségügy kiemelt fontosságú terület, ezért fokozott törődést igényel itt, a kerületben is
– mondta Kucsák László, akinek
személyes közbenjárása sokat
segített a beruházás előremozdításában. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a projekt célja
az, hogy a helyi lakosok magasabb színvonalú ellátáshoz jussanak, az egészségügyben dolgozók
pedig a lehető legjobb körülmények között dolgozhassanak.
Köztudomású, hogy az egészségügyben dolgozók munkája nélkülözhetetlen, hiszen ők azok,
akik az elesett, beteg emberekkel törődnek, akik a betegágyak
mellett tevékenykedve visszaadhatják az egészséget, a gyógyulás
reményét. Éppen ezért a kormány mindent megtesz annak
érdekében, hogy az ágazatban
dolgozók élet- és munkakörülményei a következő időszakban
tovább javuljanak. Kucsák László elmondta, hogy az új kerületi
rendelő tervezői figyelembe vették, hogy melyek az adott szolgálatok problémái, mire volna

szükségük. Emelett az is fontos
szempont volt, hogy a leendő
létesítmény alkalmazkodjon a
kisvárosias, családi házas környezethez, ezért kiemelt figyelmet kapott a zöldfelületek és
a közösségi terek kialakítása.
A tervek alapján parkolókat,
köztük két mozgássérült-parkolót is létesítenek a helyszínen.
Az új rendelőben a jelenlegi struktúrában folytathatják
a munkájukat az egészségügyi
dolgozók. A különböző rendelőegységeket egy épületben, de két
külön megközelíthető részben
alakítják ki. Az egyikben a gyermekorvosi, a másikban a fogorvosi rendelők kapnak helyet.
A várókat korszerű légtechnikai
berendezésekkel szellőztetik, a
befújt levegőt fűtik, illetve hűtik.
A fejlesztés lehetővé teszi a betegbiztonság és a betegelégedettség növelését, az egészségügyi
szakellátásokat igénybe vevő lakosok komplex ellátási színvonalának emelését és az azokhoz való
hozzáférés megkönnyítését. A új
szakorvosi rendelő elsősorban a
pestszentimrei lakosság számára
hozza közelebb az ellátást, de az
intézmény dolgozói szívesen fogadják a közeli agglomerációból
érkező pácienseket is.
A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete. 2010 után a rendszerváltás
óta a legnagyobb, több mint
500 milliárd forintos fejlesztést
hajtották végre az ágazatban a
nemzetgazdaság pozitív eredményeinek köszönhetően: azóta
77 kórházat, 54 rendelőintézetet,
97 mentőállomást újítottak fel, s
23 rendelő és 30 mentőállomás
épült.
A legnagyobb volumenű fejlesztések az úgynevezett konvergenciarégiókban zajlottak, így ma
már a vidéki kórházak jelentős
részében XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak

„

AZ ÚJ ÉPÜLET NEMCSAK VONZÓBB,
DE KÖLTSÉGHATÉKONYABB IS LESZ, S AZ
ALAPELLÁTÁS SZÍNVONALA IS EMELKEDIK.

„

Tudta?
A kormány 2010 óta pótolja az egészségügytől elvett
pénzeket, és ez már látszik a
nemzetközi felmérésekben
is. Míg az egészségügyi ráfordítások
növekedésének
OECD-átlaga 1,4 százalék
volt az elmúlt években, addig
Magyarországon 2,7 százalék, azaz csaknem a duplája.
A 34-ből mindössze 5 olyan
OECD-tagország van, amelyben nagyobb mértékben
növekedtek az egészségügyi
ráfordítások, mint Magyarországon. A kormány összességében 546 milliárd forinttal költ többet 2018-ban az
egészségügyre, mint amennyi
a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es költségvetésben szerepelt.

A fejlesztés lehetővé teszi
a betegbiztonság és a
betegelégedettség növelését
a betegek. A főváros fekvőbeteg-ellátó
intézményhálózata
azonban jelentős lemaradásban
van. 2017-ben Budapest legnagyobb kórházfejlesztési programja indult el, és a következő
nyolc-tíz évben várhatóan mintegy 700 milliárdos fejlesztést
hajtanak végre a fővárost és az
agglomerációt kiszolgáló egészségügyi intézményekben. Budapesten három centrumkórház
jön létre, az Egészséges Budapest
Program keretében pedig 42,5
milliárd forintból 16 szakrendelő
újulhat meg a központi régióban.
A fejlesztések magukban foglalják az infrastruktúra és az eszközállomány korszerűsítését is.

Az új rendelő megépítése
350 millió forintos
kormányzati támogatásból
valósulhat meg

„A PROJEKT CÉLJA AZ, HOGY A HELYI LAKOSOK

MAGASABB SZÍNVONALÚ ELLÁTÁSHOZ JUSSANAK,
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK PEDIG A LEHETŐ
LEGJOBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZHASSANAK.

„
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Közélet

Egy új lehetőség az intézmények fejlesztésére

Energetikai korszerűsítés

Szigorodnak a középületekkel szembeni energetikai elvárások az Európai Unióban,
ezért az önkormányzat folyamatosan keresi a módját annak, hogyan működtetheti a
saját tulajdonában lévő épületeket az előírásoknak megfelelően. Egy új lehetőség az
eCentral projekt, amelynek keretében a pestszentimrei Vackor óvoda újulhat meg.

Belépve az ember nem gondolná, hogy felújításra
van itt szükség, hiszen az épület rendezett, ma is
modern hatást kelt, az udvaron pedig gondozott
a gyep, és korszerűek a játékok. Szőnyiné Guth
Irén intézményvezető tájékoztatása szerint ez így
is van, a fenntartóval együttműködve folyamatos
a karbantartás, sőt a csinosítás is, az energetikai
rendszer azonban mára teljesen elavult. Elsősorban az 1987 óta üzemelő kazán öregedett el.
– Számos tény figyelembevételével választotta
az önkormányzat a Vackor óvodát ebbe a projektbe. Az iskolák mára állami fenntartásba kerültek,
tehát elsősorban az óvodák és a bölcsődék közül
kellett választanunk – magyarázta Hunyadi István. – A távfűtéssel rendelkező intézmények nem
felelnek meg a projekt előírásainak, amelyek között fontos volt a nagy alapterület is, így a Vackor
minden tekintetben beleillik a pályázatba.
– Lényeges szempont volt a döntésnél az is,
hogy bár az elmúlt években sok intézmény újulhatott meg a KEOP-pályázatoknak köszönhetően,
a Vackorra eddig nem került sor. Új nyílászárókat
már kapott az óvoda, de ennél több kell – tette
hozzá Lévai István Zoltán alpolgármester. – Valóban a fűtési rendszer a legnagyobb gond, továbbá
az épületet alkotó könnyűszerkezetes fal. Ennek
szigetelése a mai elvárásoknak már messze nem
felel meg.

Épülő járdák,
tervezett
kutyafuttató

A járdafelújítási program valamivel több,
mint másfél kilométer hosszúságú szakaszt érint a Lakatos-lakótelepen és a
környező kertvárosi utcákban. Amint azt
Kádár Tibor önkormányzati képviselő
elmondta, az ő körzetében is évről évre
javul a járdák állaga, és remélhető, hogy
a felújítások révén 2020-ra elérik a százszázalékos állapotot.

Példát adhat

Az energiahatékonyság növelése és a szén-dioxidkibocsátás radikális csökkentése a célja annak a
rendeletnek, amely Magyarországon 2019-en lép
életbe: ennek értelmében 2030-ra valamennyi
középületnek csaknem nulla energiaigénnyel kell
működnie.

Közép-európai projekt

Tizenkét éven belül elérni ezt a célt nem könnyű
feladat, hiszen egy felmérés szerint a közép-európai középületek energetikai állapota meglehetősen rossz. Segítséget nyújthat a megoldásban az
eCentral – Energiahatékony középületek KözépEurópában elnevezésű projekt, amelyhez az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosít forrásokat,

FELHÍVÁS

Megkezdődött a KÉSZ
készítése a kerület teljes
területére
A 60/2006. (IX.12.) sz. önkormányzati
rendelettel elfogadott és többszörösen
módosított Pestszentlőrinc-Pestszentimre
városrendezési és építési szabályzatának
(PPVSZ) felülvizsgálatát az eltelt több
mint tíz évben a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokon túl a
fejlesztési szándékok megváltozása, illetve újabb szakmai szempontok előtérbe
kerülése is szükségessé teszi.
A PPVSZ a korábbi jogszabályi környezetben hatályban lévő Fővárosi szabályozási keretterv és Budapesti városrendezési keretszabályzat alapján készült
2006-ban. A teljes kerület területére az
új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a
mellékletét képező szabályozási terv már
az új fővárosi terveknek – Budapest településszerkezeti tervének és a Fővárosi
rendezési szabályzatnak (TSZT és FRSZ)
– megfelelően készül.
A tervkészítés célja tehát a kerületre vonatkozó egységes, a hatályos jogszabályi
környezetnek is megfelelő KÉSZ.
A KÉSZ készítésével kapcsolatban
2018. február 19-én (hétfő) 17 órakor
tájékoztató lakossági fórumot tartunk
az önkormányzat képviselő-testületi
termében
(1184 Üllői út 400. I. emelet).
Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 21/2017 (IX.12.) sz.
önkormányzati rendelet rendelkezései
alapján fogalmazzák meg a kerületi
építési szabályzat készítésével kapcsolatos véleményüket és javaslataikat. A
javaslataikat, észrevételeiket megtehetik a lakossági fórumon szóban vagy
azt követően 8 napon belül írásban
a partnersegi@bp18.hu e-mail címre
elküldve.
A KÉSZ-szel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a terv készítésének
véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében lesz lehetőség a
jövőben. A véleményezési dokumentum
a www.bp18.hu oldal Hirdetményei
között, valamint a polgármesteri hivatal
főépítészi csoportjának oldalán lesz
elérhető.
Ê Jankovits Vera főépítész

és amelyben öt országból összesen nyolc partner
vesz részt, köztük két magyarként az Energiaklub
egyesület és Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata.

A Vackoron a sor

A projekt a február 1-jén a terézvárosi Benczúrházban rendezett nemzetközi szakmai konferenciával indult útjára, amelyet Hunyadi István
városigazgató nyitott meg, és amely igyekezett
áttekinteni a program szakmai hátterét és a hazai
jó példákat. Délután a résztvevők ellátogattak a
pestszentimrei Vackor óvodába, amely hamarosan megújulhat az eCentral keretében.
A Vackor óvoda a hetvenes évek végén épült.

Az óvoda bejárásának kettős célja volt: egyrészt a
részt vevő partnerek megismerhették a kiválasztott magyar intézményt, másrészt ez egyben felmérés volt, amelynek alapján a szakemberek elkészíthetik a megvalósíthatósági tanulmányt és az
átalakítási terveket. Az óvoda felújítása részben
úgynevezett ESCO-finanszírozással valósul meg,
amelynek az a lényege, hogy az energiaszolgáltató pénzügyi kockázatot vállal oly módon, hogy
a beruházott összeget az energiamegtakarításból
kapja vissza. A Vackor felújítása próbaprojekt is,
amely példát adhat a többi közép-európai közintézmény felújításához.
Ê Kerékgyártó György

Világhírű professzorok
a Dél-pesti kórházban

Kilencedik alkalommal adott otthont a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház a Minimálinvazív
eljárások az urológiában című konferenciának és műtétsorozatnak február 1–3. között.

– Tavaly tartani tudtuk a körzetben az egy kilométert meghaladó járdaszakasz felújítását, és
az idén is 1570 méter új szakasz szerepel a tervekben. Ennek egyharmadát teszi ki a Lakatoslakótelepen felújítandó, építendő járda, a többit
pedig a kertvárosi utcák – fogalmazott Kádár
Tibor. – A hagyományos aszfaltburkolaton kívül rendszeresen épül a körzetemben térkőjárda
is. Ez tartósabb, s az esetleges javítások esetén
könnyebb felszedni és visszahelyezni. Ezen
2018-ban sem változtatunk, a tereken, parkokban használjuk ezt a megoldást is.
Az önkormányzati képviselő a járdaépítésen túl azt is elmondta az idei tervekről, hogy a
pályázaton nyert másfél milliárd forintnak köszönhetően lehetőség lesz szociális bérlakások
felújítására is.
– Ezenkívül tervben van a Vörösmarty utca
felújítása a teljes útburkolat cseréjével és egy
kutyafuttató létesítése a Lakatos-lakótelepen.
Tervezzük a közvilágítás bővítését, parkosítást
például az Építő utca 20. és 22. között, a kertvárosban pedig úgynevezett zöld szigetek kialakítását.
Ê P. A.

Népszerűek
az adótémák

Negyedik alkalommal rendezte meg a
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal a
fővárosi kerületek adójogi ügyekkel foglalkozó kollégái körében mindig nagy érdeklődésre számot tartó szakmai napot.

Az intézmény urológiai osztálya által szervezett,
Közép-Európában egyedülálló rendezvényt egész
Európában elismerés övezi. A szép számban megjelenő vendégeket – köztük számos nemzetközi
szaktekintélyt – prof. dr. Tenke Péter osztályvezető főorvos, a Magyar Urológus Társaság főtitkára
köszöntötte magyar és angol nyelven.
– A konferencia keretében a műtétek háromdimenziós képi technikával rendelkező
laparoszkópos tornyokkal történnek. Ilyen technikát, az országban egyedülálló módon, négy éve
mi is használhatunk a csepeli önkormányzat támogatásának köszönhetően – mondta a profes�szor, aki ezt követően felolvasta Németh Szilárd
országgyűlési képviselő üdvözlő levelét.
A konferencia minden évben számos újdonsággal szolgál a hazai orvosszakma számára. Az
új prosztataműtéti eljárások mellett egy MRI

által vezérelt fúziós biopsziával, valamint egy
laparoszkópos húgyhólyag-eltávolítással és bélből
történő hólyagképzéssel is megismerkedhettek az
érdeklődők. Az utóbbi két eljárási technikát először alkalmazták Magyarországon.
A háromdimenziós laparoszkópos csúcstechnológiával végzett műtéteket idén is élő adásban
követhették a résztvevők nyolc darab háromdimenziós monitoron, audiokommentárral.
Az előadás-sorozaton hat ország kilenc elismert szaktekintélye adta át tudását a magyar
urológus kollégáknak. A konferencián köszöntőt
mondott dr. Szentes Tamás, az EMMI helyettes államtitkára, dr. Ralovich Zsolt, a Jahn Ferenc Kórház főigazgatója és dr. Nyirádi Péter, az
Egészségügyi Szakmai Kollégium Urológiai Tagozatának elnöke is.
Ê G. A.

A január 25-i adókonferencián Kovács Attila,
a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya Önkormányzati
Adók, Illetékek és Egyes Ágazati Adók Osztályának szakmai tanácsadója tartott előadást a
fővárosi polgármesteri hivatalok adóhatóságain
dolgozó köztisztviselőknek. A Városház utcai
díszteremben tartott rendezvény iránt azért is
volt nagy az érdeklődés, mert az többek között
az I. fokú adóhatósági feladatokat meghatározó,
2018. január 1-jén hatályba lépett új anyagi és
eljárásjogi jogszabályokról szólt.
– A csaknem telt házas előadás keretében
számos, a munkájuk során alkalmazható, a napi
gyakorlatban is hasznosítható jogértelmezést
kaptak a kollégák – mondta dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző, a konferencia fővédnöke. –
Úgy érzem, hogy az adóhatósági területen dolgozó kollégák számára nagyon hasznos, magas
szakmai színvonalú előadás iránt minden évben
nagy az érdeklődés a főváros valamennyi kerülete részéről, így az előadás-sorozatot a jövőben
is folytatni szeretnénk. A polgármesteri hivatalok köztisztviselőinek munkáját meghatározó
lényegi jogszabály-változásokhoz kapcsolódóan
igyekezni fogunk hasonlóan gyakorlatorientált
előadások megtartásával segíteni a kollégák
munkáját. Az elmúlt három évben több témában is szerveztünk már előadásokat, legutóbb
2017 végén, a szintén 2018. január 1-jétől alkalmazandó általános közigazgatási eljárási szabályokról.
Ê P. A.
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Nem épül lakópark a Péterhalmi-erdőben Közélet

�

Nem igazak azok
az állítások, amelyek
a Péterhalmi-erdő
eladásáról, illetve erdőirtásról jelentek meg
a Lőrinci Magazinban.
Amint azt Rittling István,
a XVIII. kerületi erdőket
kezelő Pilisi Parkerdő Zrt.
Budapesti Erdészetének
vezetője elmondta, a
valótlan híresztelésekkel
szemben a téli időszaknak megfelelő tervezett
és szakmailag alátámasztott erdőgazdálkodási munkák folytak,
illetve folynak.
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Nincs szó fairtásról
Szakértő munka folyik az erdőkben

Puskás Attila				
A Péterhalmi erdőben mintegy 250
hektár területet kezel a Pilisi Parkerdő Zrt. Az elmúlt évben erdőnevelési
munkák keretében végeztek több helyen szálankénti fakitermelést, aminek
során összesen 800 köbméter faanyagot
vágtak ki a cég munkatársai.

Fiatal erdőt
nevelnek

Rittling István elmondta, hogy tavaly
2,7 hektáron hajtottak végre tarvágást,
de a fakitermelés az erdő megfiatalítását szolgálja, és nincs szó arról, hogy

A szakember megerősítette, hogy miután minden kitermelt fa helyén új fát nevelnek, hosszú távon az erdőtömb levegőtisztító hatása nem változik

lakópark épülne a Péterhalmi-erdő területén.
– Az egykori idős faállományok
helyén fiatal erdő van, így nem beszélhetünk az erdő kiirtásáról. A Péterhalmi-erdőre jellemző száraz, homokos
termőhelyen csak az idős fák eltávolítása után lehet életképes fiatal cseme-

téket nevelni – mutatott rá az erdészet
vezetője.
A Pilisi Parkerdő Zrt. az alaptalan
állításokra válaszként kiadott közleményében megerősítette, hogy januárban
mindössze egy helyen volt fakitermelés,
ami azonban nem tarvágás, hanem gyérítés volt, amelynek során a gyengébb
növekedésű és a sérült vagy beteg fák
kivágásával növekedési teret biztosítottak az egészséges, jól fejlődő fáknak. A
gyérítés során mintegy 30 köbméternyi
faanyagot termeltek ki az erdészek.
Az az állítás sem állja meg a helyét,

hogy az erdőgazdálkodás részét képező
fakivágások miatt szennyezettebb lesz
a kerület levegője. Rittling István ezzel
kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a
Péterhalmi-erdő faállományát jellemzően lombhullató fajok alkotják, és
ezek a fák az életszakaszukat tekintve
télen nyugalmi helyzetben vannak.

A benzingőz
szennyez
– Mivel a lombhullató fák levelek hiányában télen nem lélegeznek, semmilyen

hatással nincsenek a szmoghelyzetre. A
tél végi levegőszennyezettség legfőbb
oka az emberi tevékenység, például az
autóközlekedés, a fűtés és a párás, csapadékos időjárás.

A Pilisi Parkerdő Zrt. kérdésünkre
válaszolva megerősítette, , hogy miután
minden kitermelt fa helyén új fát nevelnek, hosszú távon az erdőtömb levegőtisztító hatása nem változik.

Ápolják és takarítják az erdőt
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai folyamatosan dolgoznak a XVIII. kerületi
erdőkben. Februárban fakitermeléssel nem járó feladatot végezve több
helyszínen is a fiatal erdők ápolása folyik. Amint az időjárás engedi, és
szárazabb lesz a talaj, megkezdődik a 2017-ben fakitermeléssel érintett
területen a vágástakarítás, vagyis az adott erdőrész rendbetétele.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Logisztikai
várostervezés

A SULPiTER nemzetközi projekt részeként 2017 novemberében elkészült a logisztikai tervezéshez nélkülözhetetlen, az árufuvarozási
minőségi partnerségek felállítását segítő Útmutató a közigazgatás, a
logisztikai szolgáltatók és az érdekeltek közötti koordinációért elnevezésű dokumentum.
A SULPiTER program az árufuvarozási minőségi partnerségek (Freight
Quality Partnership, FQP) tesztelésének szakaszába lépett. A partnerség a
közigazgatás és a logisztikai szolgáltatók egyfajta közös koordinációs eszköze, amely segíti a városi teheráru-forgalmat érintő szakpolitikai tervezést.
A Venetói Kereskedelmi Kamara Regionális Unió szakmai támogatásával
a partnerségeket először hét európai
városban (Budapest, Maribor, Brescia,
Poznań, Bologna, Stuttgart, Rijeka)
fogják kísérleti jelleggel bevezetni.
A 2016-ban indult, közel 2,5 millió
eurós összköltségvetésű projekt fő célja
az, hogy segítse a közigazgatási szerveket logisztikai ismereteik bővítésében,
és hogy azok úgynevezett fenntartható
városi logisztikai terveket (Sustainable
Urban Logistic Plans, SULPs) fejles�szenek ki és vezessenek be. A program
a részt vevő városok hétköznapi problémáira kíván megoldást találni egy
új, nemzetközi megközelítéssel. Napjainkban a városok olyan kérdésekkel
szembesülnek, mint az egyre inkább
szétaprózódó teheráru-szállítás, a
multimodális (kombinált) logisztikai
csomópontok növekvő járműforgalma, a személy- és áruszállítás közötti
érdekellentétek és az egyre jobban terjedő e-kereskedelem. Mindezeket csak

olyan új és innovatív eszközökkel, illetve módszerekkel lehet kezelni, mint
amilyen az árufuvarozási minőségi
partnerség is.
Ez a partnerség lényegében nem
más, mint a közigazgatás és a helyi
érdekeltek közötti tematikus megbeszélések sorozata közös megoldások
kidolgozása és a megfelelő szabályozás kialakítása érdekében. Az angolszász eredetű eszközt az elmúlt évek
során több európai városban – köztük
Stockholmban és Koppenhágában –
alaposan tesztelték. A SULPiTER ezt
a módszertant szeretné népszerűsíteni
annak érdekében, hogy növekedjen a
döntéshozók szakmai hozzáértése és

jobban érvényesüljenek az energiahatékonysági és a környezetvédelmi
szempontok a városi teherfuvarozás
szabályozási rendszerében.
A helyi érdekeltek közötti ilyenfajta koordináció ennek megfelelően
egy többlépéses részvételi folyamatot
kíván meg a teheráru-forgalmat érintő
főbb nemzetközi trendek elemzésétől
a helyi kontextust befolyásoló legkritikusabb tényezők feltárásán át a kidolgozott intézkedéseknek az adott városi
térség mobilitási tervezésébe való beépítéséig.
Az érintettek a városi közlekedési
szabályozás részeként kidolgoznak egy
fenntartható városi logisztikai tervet
(SULP), amely minden, a konzultációs
folyamat eredményeként közösen kidolgozott, fenntarthatóságot szolgáló
intézkedést tartalmaz, s hatékony és
hosszú távú megoldást nyújt majd a
városi árufuvarozás problémakörére.

Egymillió aláírás
Szolidaritás a határon túli magyar nemzeti kisebbségekkel

A XVIII. kerület Ughy Attila polgármester javaslatára, az önkormányzat képviselő-testületének egyhangú szavazatával csatlakozott a Minority SafePack kezdeményezéshez.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli
ülésén Ughy Attila polgármester Szolidaritás vállalása az Európai Unió kisebbségvédelmi kezdeményezésével címmel nyújtott be előterjesztést.
A polgármester arra kérte a testület tagjait, hogy közösen álljanak ki a határon túli magyar nemzeti kisebbségekért, és aláírásukkal támogassák a Minority
SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért elnevezésű európai polgári
kezdeményezést. Továbbá hogy a székelyföldi magyarokkal való együttérzés jeleként és a székely kulturális, nyelvi és vallási autonómiatörekvés támogatásaképp
a XVIII. kerületi önkormányzat biztosítsa annak lehetőségét, hogy minél többen
csatlakozhassanak a kezdeményezéshez, s a székelyföldi magyarokkal való szolidaritás jeleként gondoskodjon a székely zászló kihelyezéséről az önkormányzati
közművelődési és szociális intézmények épületére.
Ughy Attila a testület döntését követően elmondta: örülne, ha e kezdeményezés
mögé Budapest és az ország többi önkormányzata is felsorakozna, erkölcsi támogatást nyújtva ezzel a magyarság kulturális, nyelvi és vallási értékeit a határon túl
képviselő kisebbségek számára.
A Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért kezdeményezés itt írható alá: https://ec.europa.eu/citizensinitiative/32/public/#/.
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Közélet

A képviselő-testület december 14-i ülésén született rendeletek, határozatok, interpellációk

Megújul a Havanna-piac

rendeletek

p 1. A képviselő-testület 13 igen szavazattal,
7 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 13. sz. melléklete szerint állapította
meg az önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §
(1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
az adott költségvetési évet követő három
évre várható összegét.
A testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással alkotta meg az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 27/2017. (XII.15.) sz. rendeletét.
A testület 20 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy – figyelemmel a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közalkalmazotti szabályzatának 16.
§-ában foglaltakra – a 2018. január 1-jétől
december 31-ig terjedő időtartamra az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint határozza meg az önkormányzat fenntartásában
lévő költségvetési szerveknél jogviszonyban
álló közalkalmazottaknak megállapítható
keresetkiegészítések, valamint a közművelődési intézményeknél jogviszonyban álló
közalkalmazottaknak adható eredményességi pótlék önkormányzat által biztosított
maximális pénzügyi fedezetét.
A testület 15 igen szavazattal és 6 tartózkodással úgy döntött, hogy az önkormányzat
a PLER Kézilabdasport Kft-vel 2016. július
12-én megkötött – a 299/2016. (VI.28.) sz.
határozattal jóváhagyott – támogatási szerződést 2018. december 31-ig meghosszabbítja.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert a támogatási szerződés módosításának elkészítésére, aláírására, továbbá a szükséges intézkedésekre.
2. A képviselő-testület 18 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással alkotta meg 28/2017. (XII.18.) sz. rendeletét az
önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2013.(V31.) sz. rendelet módosításáról.

határozatok
3. A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással
elfogadta a képviselő-testület 2018. évi I.
féléves munkatervét az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint.
A testület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással felülvizsgálta
a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodást, és megállapította, hogy az megfelel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénynek.
A képviselők felkérték a polgármestert,
hogy a magasabb szintű jogszabály változása esetén az együttműködési megállapodást
terjessze a testület elé ismételt felülvizsgálat
céljából.
p 4. A testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 tartózkodással úgy döntött,
hogy az önkormányzat 2018. január 1-jétől
a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §
(5) bekezdése szerinti, az előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező feladatellátási szerződésben megjelölt közfeladatok biztonságos,
hatékony és jó minőségben történő ellátása
érdekében ezen közfeladatokat átadja a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-nek,
egyúttal az átadott közfeladatok ellátásához
kapcsolódó forrásokat támogatás formájában biztosítja, és ennek érdekében 2018.
január 1-jétől tíz évre szóló feladatellátási
szerződést köt a céggel.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szerződés véglegesítést követő
aláírására, valamint
arra, hogy a miniszterelnökség támogatásokat vizsgáló irodája állásfoglalásában
foglaltaknak megfelelően szükség szerint
gondoskodjék a feladatellátási szerződés
átdolgozásáról, és arról tájékoztassa a testületet.
p 5. A képviselő-testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a
466/2016. (XII.12.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Budapest
Főváros
XVIII.
kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy A
Havanna-piac közösségi célú megújítása c.
projekt megvalósításához szükséges 69 millió forintos önrészt a 2017–2019. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással felkérte és felhatalmazta a pénzügyi ellenőrzési bizottságot, hogy a projekt
kapcsán 2018. december 31-ig döntsön a
pályázat megvalósításához szükséges önrész – a projekt teljes bekerülési költségének
legfeljebb 20 százalékig terjedő – mértékéről és annak betervezéséről a 2018–2019. évi
költségvetés terhére minden olyan esetben,
amikor a pályázat önrészének mértékéről
való döntés határideje megelőzi a soron következő testületi ülés időpontját, és a korábbi üléseken a szükséges információk hiánya
miatt nem lehetett dönteni.
A képviselő-testület 19 igen szavazattal és
1 tartózkodással felkérte és felhatalmazta
p

a polgármestert A Havanna-piac közösségi
célú megújítása pályázat kapcsán a támogatási szerződés véglegesítést követő aláírására, a szerződés –projekt érdekében történő
– esetleges módosításainak aláírására, valamint az ehhez szükséges intézkedésekre és
nyilatkozatokra.
6. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 30. § (6)
bekezdés c) pontja alapján az önkormányzat
és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. jogelődje között a 155150 hrsz-on nyilvántartott, Teleki u. 4. alatt lévő, 538 m2
terjedelmű belterületi ingatlanon 10 db személygépjármű parkolóhely bérletére vonatkozó, 2005. május 6-án létrejött szerződés
2017. december 31-vel közös megegyezéssel
megszűnjön.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert a szerződés megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.
p 7. A képviselő-testület az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.
(V.31.) sz. rendelet 26. § (3) bekezdés c)
pontja alapján 14 igen szavazattal és 6 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy az
önkormányzat a 158910 hrsz-on nyilvántartott, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. alatti ingatlanon a TAO-sportfejlesztési program alapján megépülő röplabdacsarnok használata
tárgyában a hasznosításban részt vevőkkel
szerződést kössön az alábbi feltételekkel:
– a bérleti díj minimum 7000 Ft/óra;
– az elvégzett felújítás szerződésben rögzített bruttó értékét beszámítják a bérleti
díjba;
– a bérlet időtartama 15 év;
– a megvalósított röplabdacsarnok-épület
az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert a szükséges intézkedésekre
és nyilatkozatokra, a vagyon használatára
vonatkozó szerződés megkötésére és aláírására.
p 8. A testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett a következő kivett
általános iskola megnevezésű ingatlanok
– Kastélydombi Általános Iskola (hrsz.
140482/5, 1188 Nemes u. 58–60., 13 235 m2
alapterület), Brassó Utcai Általános Iskola (hrsz. 148113, 1182 Brassó u. 1., 9472 m2
alapterület), Gulner Gyula Általános Iskola
(hrsz. 155607/6, 1183 Gulner Gyula u. 1.,
7185 m2) – bővítése érdekében az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező konzorciumi
megállapodásban foglaltakkal, s jóváhagyta
annak megkötését a Nemzeti Sportközpontokkal.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a
polgármestert a szükséges intézkedésekre.
p 9. A képviselő-testület egyetértett a 19
igen szavazattal és 1 tartózkodással felülvizsgált szociális szolgáltatástervezési koncepció tartalmával, és elfogadta a fejlesztési
feladatok végrehajtási ütemtervét.
p 10. A testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással jóváhagyta a 2018. évi kerületi
sportfeladatok, sporttevékenységek programját az 1. sz. melléklet szerint, és felkérte
a polgármestert, hogy tegye meg a programokkal kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötéséhez és a költségek biztosításához szükséges intézkedéseket.
p 11. A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy határozott, hogy az
önkormányzat támogatási szerződést köt a
Tébláb Táncművészeti Alapítvánnyal az
alábbi feltételekkel:
– Az alapítvány havi rendszerességgel (de
legalább évi tíz alkalommal) táncházat tart
minden érdeklődő korosztály részére.
– Művészeti munkájával, tánccsoportjai aktív részvételével felkérésre közreműködik az
önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken évente
legalább tíz alkalommal.
– Az általa szervezett szakmai táborokban
elsőbbségben részesíti a kerületben élő gyermekeket és fiatalokat.
– Az általa működtetett táncművészeti iskolában elsőbbségben részesíti a kerületben
élő gyermekeket és fiatalokat.
– A kerületi nevelési-oktatási intézmények
igénye szerint külön megállapodás alapján
tánc- és népművészeti foglalkozásokat tart
az adott helyszínen.
– Aktívan együttműködik a határon túli
(magyar anyanyelvű) táncoktatókkal és
néptánccsoportokkal, megszervezi, lebonyolítja a vendégszerepléseket, találkozókat,
közös képzéseket.
– A néptáncoktatáshoz kapcsolódóan évente
legalább öt alkalommal nyitott programokat szervez a népművészet, a táncművészet
különféle területein.
– A kerületi nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat igény szerint,
külön megállapodás alapján önálló munkára felkészíti, képzi.
– Minden évben legkésőbb augusztus
31-ig megrendezi a Tébláb Nemzetközi
Néptáncfesztivált.
– A kapott támogatást kizárólag a vállalt
feladatokra fordítja.
– A támogatási szerződést 2020. december
31-ig terjedő hatállyal kötik meg.
– A támogatás mértéke a mindenkori éves

költségvetési rendeletben elfogadott keretösszeg erejéig terjedhet. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés előkészítésére, a 2017. évi elszámolást
követően az aláírására, valamint a szükséges intézkedésekre.
p 12. A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Tomory Lajos Múzeum kiválásáról a
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeiből.
p 13. A testület zárt ülésen hozott határozatot a 2018. évi helyi kitüntetések adományázásáról.
p 14. A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Helix Kertészet üzemeltetőjével korábban megkötött bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről,
illetve a terület vagyonkezelésbe adásáról.
p 15. A testület zárt ülésen hozott határozatot a 1181 Hengersor u. 55. fszt. 5. sz. alatti lakás bővítéséről.
16. A képviselő-testület zárt ülésen bírálta el a fellebbezéssel megtámadott I. fokú
szociális segély határozatokat.
p 17. A testület 16 igen szavazattal és 5 tartózkodással fogadta el a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Sürgősségi
határozat
S1. A képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva 20 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. soron
következő taggyűlésén az önkormányzat
meghatalmazottjaként járjon el.
A testület 20 igen szavazattal egybehangzóan felhatalmazta a polgármestert, hogy a
taggyűlésen szavazatával támogassa a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok,
továbbá a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 208. §-ának hatálya alá
eső munkavállalók javadalmazása, valamint
a jogviszony megszűnése esetére biztosított
juttatások módjának, mértékének elveiről,
annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadását.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen úgy döntött, hogy az önkormányzat módosítja az egészségügyi szolgáltatóval
2012. október 9-én kötött – többször módosított – támogatási szerződést, illetve az
annak 1. sz. mellékletében rögzített finanszírozási ütemtervet.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét
képező támogatási szerződés véglegesítést
követő aláírására és az egyéb szükséges intézkedésekre.
p S2. A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag hatályon kívül helyezte
206/2017. (VI.22.) sz. határozatát, és a beruházási alapokmányban foglaltaknak megfelelően bruttó 150 millió forintos beruházási
összeggel jóváhagyta a 1182 Üllői út 761.
alatti (hrsz. 145679) Béke téri Orvosi Rendelő felújítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
p

Interpellációk
1. Kőrös Péter Milyen ajándékot kap még
a kerület? címmel nyújtott be interpellációt
Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez. Az önkormányzati képviselő (MSZP) a következő
kérdéseket tette fel:
– Az elkövetkező időben lehet-e számítani
arra, hogy a kultúra ürügyén minden kerületi állampolgárt megajándékoznak egy
Kucsák László–Kiszel Tünde-falinaptárral?
– Tervezi-e, hogy szobrot állít Kucsák Lászlónak a Kossuth téren?
– Tervezi-e, hogy a kerület zenei hagyományait egy Ha én nékem sok pénzem lesz
című Kucsák László–Laci betyár-CD-vel
gazdagítja?
– Várható-e, hogy a kerület gasztronómiai hagyományai gazdagodnak egy Kucsák
László: Rablóhúsreceptjeim lopótökkel című
kiadvánnyal?
– Tervezi-e barkácskönyv megjelentetését
Kucsák Lászlóval, amelyben hasznos tanácsokkal látják el a kerület minden lakosát
a „Hogyan bánjunk az enyvvel?” témakörben?
– Várható-e, hogy a kerület minden postaládájába eljuttatják Kucsák László Bibliamagyarázataim, különös tekintettel a „ne lopj”
parancsolatra című kiadványt?
– Most kíván lemondani, vagy megvárja,
amíg a képviselő-testület felmenteni?
Galgóczy Zoltán így reagált:
Hadd fejezzem ki mélységes megdöbbenésemet, hiszen 2006 óta vagyok a képviselőtestület tagja, és ilyen cinikus, komolytalan
kérdésekkel még nem találkoztam az interpelláció műfajában. Az ugyanis egy nagyon
fontos demokratikus érték, amit teljesen lejárat és degradál. Ennek ellenére a komolytalan kérdéseire megpróbálok komolyan válaszolni, és még annyit fűznék hozzá, hogy
önnek komoly problémái vannak a magyar
nyelv helyesírási szabályaival.
Ha megengedi, átnyújtanék egy ajándékot,
A magyar helyesírás szabályai kiadványt,
mert aki olvasta Kőrös úr interpellációját,
láthatta, hogy komoly problémái vannak a
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névelő használatával, és olyan igét próbál
a magyar nyelvbe becsempészni, ami nem
létezik...
Az alpolgármester mind a hét kérdésre
nemmel válaszolt.
p 2. Kőrös Péter Ughy Attila polgármesternek Alkalmas-e feladatai ellátására
Galgóczy Zoltán? címmel nyújtott be interpellációt.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság olyan kiadványt jelentetett
meg, ami demokratikus, európai értékekkel
összeegyeztethetetlen személyi kultuszt épít.
Az alpolgármester által ajánlott kiadványban többek között olyan keresztrejtvény
található, amelynek a megfejtése Kucsák
László országgyűlési képviselő neve.
– Volt-e tudomása arról, hogy a Városinfó18
Nonprofit Kft. egy ilyen kiadványt készül
megjelentetni?
– Egyetért-e polgármesterként azzal a gyakorlattal, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő, a kerületiek adóforintjaiból
működő társaság olyan pártpolitikai propagandakiadványt jelentessen meg, amelyben
a keresztrejtvény megfejtése a kerület országgyűlési képviselőjének a neve?
– A megjelent kiadványra való tekintettel alkalmasnak tartja-e Galgóczy Zoltánt
arra, hogy havonta több tízmillió forintos
teljesítést igazoljon?
– A történtek miatt mikor indítványozza
Galgóczy Zoltán felmentését a tisztségéből?
– Amennyiben nem kezdeményezi a felmentését, vállalja-e a személyes felelősséget a történtekért?
– Kapott-e jutalmat 2017-ben az alpolgármester? (Ha igen, mennyit?)
– Tervezi-e Galgóczy Zoltán megjutalmazását ebben az évben?
Ughy Attila a feltett kérdésekre az alábbiakat válaszolta:
A 2014-es testület megalakulásával egy időben létrejöttek a reszortfelelősségek is. A később megalakult Városinfóval kapcsolatban
a hatásköri és a felelősségi jogok Galgóczy
Zoltánnál vannak.
Az adott területért felelős alpolgármesterek
általában nem tartoznak előzetes beszámolási kötelezettségekkel arról, hogy milyen
feladatot végeznek a területükön.
Ughy Attila elmondta, hogy minden alpolgármester munkáját, tevékenységét évről
évre és időről időre értékeli, s a legutóbb
történteket természetesen figyelembe fogja
venni.
Ami a jutalmat illeti, 2010 óta sem ő, sem
az alpolgármesterek nem részesültek jutalomban.
A polgármester hangsúlyozta, hogy ezen a
gyakorlaton a későbbiekben sem kíván változtatni.
p 3. Somody László a Fiatalok18 Facebookoldallal kapcsolatban nyújtott be interpellációt Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez.
A önkormányzati képviselő (PM) korábban
ígéretet kapott arra, hogy a szakirodától
megkapja a kért szerződést és az ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolásokat. Miután ez csak
részben teljesült, az alábbi kérdéseket tette fel:
– Miért nem ismerhette meg a szerződés teljes
tartalmát, miért húzták ki a megbízott adatait?
– Miért nem kapta meg a szerződéshez kapcsolódó teljesítésigazolást?
– A szerződés 1. pontjának 2. bekezdésében hivatkozott tartalmakat ki hozza létre,
és ki bocsátja a megbízott rendelkezésére?
Amennyiben ezeket valamelyik önkormányzati cég készíti el, akkor mi indokolja
egy harmadik fél bevonását a közzétételbe?
– A szerződés 13. pontja hivatkozik a polgármesteri hivatal beszerzési szabályzatára
(21/2013. 9.2.a., b.). Miért tértek el a feljebb
hivatkozott szabályzat 7. pontjában leírtaktól, ami a kis értékűnek nem minősülő,
nettó 500 ezer forint alatti beszerzéseket
szabályozza?
– Miért csak a szerződésben szereplő megbízott képes egy elkészített anyag közzétételére? (A szabályzat szerződésben
hivatkozott 9.2.a. pontja: „…a beszerzés
tárgyának teljesítésére egy meghatározott
vagy korlátozott számú személy képes”…)
Galgóczy Zoltán az alábbiakat válaszolta:
A Fiatalok18 Facebook-oldal képi tartalmát
részben az ifjúsági programok szervezői,
részben a rendezvényeknek otthont adó intézmények, részben az önkormányzati sajtó
munkatársai készítik, és ezeket bocsátja a
hivatal a megbízott rendelkezésére. Az indokolja harmadik fél bevonását a közzétételbe, hogy a képi tartalom nem kizárólag
önkormányzati forrásból származik.
A negyedik kérdésre az alpolgármester az
alábbiakat válaszolta:
A hivatkozott szabályzat 7/1. pontja az alábbiakat tartalmazza: „Amennyiben a beszerzés becsült értéke a 6. pontban foglalt értéket meghaladja, de nem éri el a nettó 500
ezer forintot, a beszerzés rendszerint a 2. és
a 3. sz. mellékletben szereplő megrendelősablonok használatával történik, a 6/1.1.-es
pontban foglalt főszabály szerint.”
7/2-es pont: „Amennyiben a megrendelés
tárgya, specialitása, bonyolultsága vagy
annak tartalma a megrendelő-formanyomtatvány használatát nem teszi lehetővé,
abban az esetben a megrendelés nem annak használatával, hanem egyedi megrendelővel vagy szerződéskötéssel történik.”
A megrendelősablon egy alkalommal telje-

síthető kötelezettségvállalás esetén használatos. A kötelezettségvállalás teljesítéséhez
huzamosabb időn át kell szolgáltatást nyújtania a szerződéses partnernek, több számla
benyújtására jogosult, ezért indokolt volt a
szerződésbe foglalás és a megrendelősablon
használatának mellőzése.
A beszerzéssel kapcsolatban az alpolgármester megjegyezte, hogy nettó egymillió
forintot meghaladó beszerzések esetében
kötelező eleme a szerződéseknek, ezen ös�szeg felett ír elő a szabályzat kötelező pályáztatást. Ha erre nem kerül sor, akkor
szükséges a szabályzatban szereplő kivételek valamelyikére hivatkozni. Az adott
beszerzés esetén pályáztatási kötelezettség
nem merült fel.
4. Mérő Péter Kalendárium címmel nyújtott
be interpellációt Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez.
Az Együtt önkormányzati képviselőjének
számításai szerint több Kucsák-portré szerepel a kiadványban, mint ahány hónap
van egy évben, így az országgyűlési képviselő „finoman kifejezve is erősen felülreprezentált”.
A képviselő az alábbi kérdéseket tette fel:
– Hány példányban jelent meg a kiadvány,
kik kaptak belőle, és mennyibe került az
adófizetőknek (főbb költségek: nyomdai
munkák, szerkesztés, terjesztés)?
– Milyen előzetes tanulmányt vagy kutatást végeztek a kalendárium kiadása előtt,
mielőtt azt jóváhagyták? Van-e hasonló –
országgyűlési képviselő által ilyen mértékben felülreprezentált – kiadványra példa
más településen?
– Mennyire tartja európainak, követendőnek és az ifjúság elé példaként állíthatónak
azt a keresztrejtvényt, amelynek megfejtése Kucsák László neve?
– Számíthat-e a kerület lakossága hasonló
kiadványokra a jövőben? Milyen kiadványokat terveznek az országgyűlési választásokig?
Galgóczy Zoltán az alábbi válaszokat adta a
kérdésekre:
A kiadvány tele van közérdekű olvasmányos
információkkal (például ki volt Krepuska
Géza), valamint további helytörténeti ismeretekkel, és valóban tele van kerületi fejlesztésekkel, de nem eléggé, mert 196 oldalból
csak 24 oldal taglalja azokat. 24 oldalon
keresztül tájékoztatják a helyi polgárokat
arról, hogy épül, szépül a kerület, és ebben
jelentős szerepe van az országgyűlési képviselőnek. „Nemcsak neki, de neki is jelentős
szerepe van.” (Ez önkormányzati kiadvány.)
A kalendárium 45 ezer példányban készült
el, 580 forint/db nettó áron. Az alpolgármester válasza a második kérdésre: „Nem
végeztünk tanulmányt.” A harmadikra:
„Közepesen.” A negyedikre: „Köszönöm
gondolatébresztő szavait, gondolkodni fogok rajta.”
5. Kőrös Péter Mit és milyen indokból tilt be
a kerületben? címmel nyújtott be interpellációt Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez.
A XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) által szervezett Márton-napi felvonuláson a szervezők szerint
az önkormányzat megtiltotta, hogy a részt
vevő gyermekeknek zsíros kenyeret és forró
teát osszanak.
Az MSZP XVIII. kerületi szervezete lakossági fórumot akart tartani a Pestszentimrei
Közösségi Házban. Ezzel kapcsolatban
írásban megkeresték az intézményt, amire
azt a választ kapták, hogy Galgóczy Zoltán
alpolgármester mint a fenntartó képviselője nem engedélyezte az intézmény bérletét.
A képviselő az alábbi kérdéseket tette fel:
– Ki és milyen megfontolásból tiltotta meg
az NNÖ-nek, hogy a Márton-napi felvonuláson a gyermekeknek és a többi résztvevőnek meleg teát és zsíros kenyeret osszanak?
– Milyen indokok alapján nem engedélyezte az alpolgármester, hogy pártszervezet
bérleti díj ellenében igénybe vehesse a PIK
nagytermét?
Galgóczy Zoltán az alábbi válaszokat adta:
A Szent Márton-menetet a Kökösi Iroda
szervezte, a helyi német nemzetiségi önkormányzat közreműködésével. A kerületi
önkormányzat nem tiltotta meg a zsíros
kenyér és a meleg tea osztását. A rendezvényen részt vevő óvodavezetők és Lelkes
Gáborné, az NNÖ elnökhelyettese tájékoztatást kapott arról, hogy a kerületi önkormányzat a résztvevők számára és a közegészségügyi feltételekre tekintettel nem
tud, szervezéstechnikai okokból pedig nem
kíván eleget tenni a kérésnek.
Az óvodavezetők és az elnökhelyettes ezt
tudomásul vették, az NNÖ pedig zsíros kenyér és tea helyett libás süteménnyel kedveskedett a résztvevőknek.
A második kérdésre az alpolgármester
azt mondta: erre a kérdésre már válaszolt
Makai Tibornak (Jobbik). Eszerint hivatalos kampányidőszakon kívül önkormányzati fenntartású intézményekben pártpolitikai rendezvény nem tartható. A kérdésre
ez ügyben már született egy polgármesteri
utasítás.

Az önkormányzat képviselő-testületének
2017. december 20-i rendkívüli ülése
1. A képviselő-testület a Városinfó18
Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági működésének ellenőrzése című napirendi pontot nem vette napirendre.
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Kilencről 14-re nőtt a rendőrségi körzetek száma Közélet
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Szomszédok összhangban

Öt új gépkocsi a kerületi rendőrkapitányságnak

�

Mi jobb a jó közbiztonságnál? A még jobb
közbiztonság… A kerületi rendvédelem sokat
ígérő változásairól, egyebek
mellett a rendőrségi körzetek számának 9-ről 14-re
növeléséről és az öt új
szolgálati gépkocsi átadásáról beszélt Lévai István
Zoltán, a közbiztonságért
is felelős alpolgármester és
Minyóczki Árpád, a XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
vezetője.

A szomszédok összhangjának fontossága jegyében az önkormányzattól
néhány száz méterre található, akár
távolabbi szomszédnak is tekinthető
XVIII. kerületi Rendőrkapitányság
felé vettük az irányt.
A Pestszentlőrinc-Pestszentimrét
érintő általános helyzetismertetés
után az újdonságokról tájékoztatott
Minyóczki Árpád rendőr alezredes. A
kapitányság vezetője a kerületünket
is pozitívan érintő bejelentéssel kezdte a tájékoztatóját: december 21-én a
Készenléti Rendőrség laktanyájában
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és az országos rendőrfőkapitány, Papp Károly rendőr altábornagy átadta a már
említett új szolgálati gépjárműveket a
rendőrség részére. A XVIII. kerületi
Rendőrkapitánysága ebből a kontingensből kapott öt „rendőri jelleggel
ellátott” szolgálati gépkocsit.

Gönczöl András			
– Önkormányzatunk örömmel üdvözölte a körzeti megbízottak által felügyelt
területek számának növelését. A 14-es
szám nem a véletlen műve: emlékeztetem az olvasókat, hogy a kerületünkben ennyi képviselői választókörzet
található. A szubjektív biztonságérzet
növelésének járható útja például a felelősség és a felelősök meghatározása, megnevezése. A direkt kapcsolat a
képviselő és a körzeti megbízott között
felgyorsíthatja az ügyek megismerését
és a hatékonyabb ügykezelést – hangsúlyozta Lévai István Zoltán.

Forródrót

Fontos és logikus feladat a körzeti megbízottak számára a területükön működő
közintézményekkel, iskolákkal, óvodákkal „forródrótos” kapcsolat kialakítása.
– A kerületi lakosok segítsége kívánatos, sőt elengedhetetlen. Itt a
szomszédainkra gondolok, szomszédja
szinte mindenkinek van. Az egymásra

Az elégedett
lakókért

Öt új szolgálati gépkocsit kapott a kerületi rendőrség
figyelést egy oda-vissza alapon működő, nagyon hasznos tevékenységként
minősítem. Bárhol és bármikor történhet egy bűnügy vagy találkozhatunk
annak szándékára utaló jellel, cselekménnyel – mondta az alpolgármester. –
A szokásostól eltérő, gyanúsnak tetsző
viselkedés, terepfelmérő mászkálás, ne
adj’ isten, egy megkezdett bűnelkövetés
sejtésekor azonnal jelezzünk a rendőrségnek vagy, ha egyszerűbben megoldható, a képviselőnek. Előfordulnak

hamis riasztások is, ám ezek száma
elenyésző, és ha már ott van a rendőr,
akár meg is beszélhetjük vele a terület
közbiztonsági helyzetét. Mi mindan�nyian egy szeretett élő közösség tagjai
vagyunk, ezért figyeljünk egymásra,
óvjuk az értékeinket. Ami ma a szomszédommal, az holnap velem is megtörténhet. Szubjektív biztonságérzetünk
javítása és ehhez a feltételek megteremtése önkormányzatunk kiemelt feladata
volt és lesz.

Öt új autó

Az alpolgármester örömmel osztotta
meg azt is, hogy öt új és jól felszerelt
szolgálati gépkocsival gazdagodott a
kerületi rendőrkapitányság.
– A munkafeltételek új műszaki
eszközökkel való javítása, bővítése
is a kerület lakosságának abszolút
hasznára tesz. Növeli az adományozás értékét, hogy a körzeti megbízottaknak is jutott az új szolgálati gépkocsikból.

– A 9-ről 14-re emelt körzeti megbízotti területek kijelölését és a felelősök kinevezését megelőzte egy
hasznos, észszerű egyeztetés az önkormányzattal – mondta a kapitányságvezető. – A képviselőkkel
kialakított közös munkának, információcserének köszönhetően a gyakran említett szubjektív biztonságérzet
nagymértékben javítható. A logisztikai feladatokat Kertész Attilával, a
körzeti megbízottak vezetőjével közösen oldottuk meg. Az új rendszerrel kapcsolatban reményeink szerint
kapunk majd ilyen-olyan lakossági
visszajelzéseket, és ha már a remény
szót említettem, legyenek túlsúlyban
az elégedett vélemények – mondta
Minyóczki Árpád.   
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Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

Válás után is
közös a döntés

Ha két szülő életútja elválik, a gyermekükkel kapcsolatos fontosabb döntéseket közösen kell meghozniuk. Ezt a törvények is előírják, így a közelgő iskolai beiratkozáson is
mindkét szülőnek egyszerre kell megjelenni. Ha ez nem lehetséges, a gyámhivatalhoz
fordulhatunk segítségért.

PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY

KONCERT

2018.
április 6.
péntek
20 óra

Jegyár: 3.990 Ft

Ha a gyermek születési anyakönyvi kivonatában
mindkét szülő neve szerepel, az életre szóló szülői kötelességekkel és jogokkal jár, még akkor is,
ha a két szülő életútja később elválik. A szülői jog
ugyanis nemcsak azt a szülőt illeti meg, akivel a
gyermek együtt él, hanem a különélő szülőt is. Így
– ha a bíróság nem vonja meg a szülői felügyeleti
jogot – minden, a jogszabályban felsorolt,a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésben közösen
kell, hogy döntsenek. Ilyen az óvoda és az iskolaválasztás is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a kiválasztott intézményben a beiratkozásnál
mind a két szülőnek jelen kell lennie, hogy a közös akaratukat aláírásukkal igazolják. Azaz, ha
csak az egyik szülő van jelen, a beiratkozás nem
lehetséges. Ez nem az iskola jó- vagy rosszindulatán múlik, hanem a törvény írja elő. Még akkor is
ott kell lennie a külön élő édesapának vagy édes-

anyának, ha egyéként a tartási kötelezettségének
nem tesz eleget, szülői felügyeleti jogával sem él,
és a gyermekkel nem tart kapcsolatot, de a tartózkodási helye egyébként fellelhető.
Mi a megoldási, ha a különélő szülő nem akar,
vagy tud ott lenni?
Amennyiben a szülők között az iskolaválasztás kapcsán vita alakult ki, kérhetik a gyámhivatal döntését. Ha a külön élő szülő nem fellelhető,
akkor a gyermekkel együtt élő szülő kezdeményezheti a gyámhivatalnál eseti gondnok kirendelését. A hatóság megpróbálja felkutatni a törvényes képviselőt és beszerezni a jognyilatkozatát,
hogy hozzájárul az iskolaválasztáshoz. Ha a hivatal megkísérelte a szülő felkutatását, de ez eredménytelen volt, akkor a különélő szülő jogainak
védelmében az eseti gondnok úgy jár el, mint a
szülő, ő lesz az, aki a beiratkozásnál aláír.

Jegyvásárlási lehetőség:
Pestszentimrei Sportkastély
(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c)

Rózsa Művelődési Ház

(1181 Budapest, Városház u. 1-3.)

www.jegy.hu
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Közel száz éve
költöztek az
első családok a
Pestszentlőrinc nagyközség területén alakuló új lakóhelyre, amely
kezdetben lőszertelep,
menekülttelep, majd
Állami lakótelep néven vált ismertté. Az
1970-es évek derekán
egyre több szó esett a
fél évszázada fennálló
telep „rekonstrukciójáról”, vagyis arról,
hogy földszintes házait
tízemeletes épületek
váltsák fel.

Az Állami lakótelep a menekülőknek adott otthont

Lőszergyárból
szükséglakások

Fülep Erzsébet			
A hajdani Állami lakótelep, a
mai Havanna-lakótelep helyén
először az 1916-ban alapított
Magyar Lőszergyár állt.
„Az új gyár egy lőszergyártási szabadalom kihasználását
veszi fel programjába, és ezen
belül olyan lövedékeket is fog
produkálni, melyeket a Liptákgyárban eddig nem állítottak
elő” – írta a Pesti Napló 1916.
szeptember 1-jei száma.
Az alapítást jóval korábban
előkészítették, ugyanis 1916.
május 18-án már készen volt a
munkafolyamatok ütemterve.
Szinte azonnal elindult a gyár
építése,
október–november
folyamán elkészültek a főépületek, és miközben a kapacitás bővítése érdekében tovább
folyt az építkezés, a termelést is
megkezdték. A lőszergyár napi
átlagban több mint ezer munkást foglalkoztatott, és hetente
12–15 ezer lőszert gyártott.
A tervezéskor minden óvintézkedést megtettek a balesetek elkerülésére. Az esetleges
tűz gyors eloltásához a telepet
behálózó vízvezetéket terveztek, víztornyot építettek. Az
üzemépületeket a legmodernebb alacsony nyomású gőzfűtő berendezéssel látták el, hogy
kiküszöböljék a szikrák kelet-

nék megfogni az utakat borító
port.”
A 235 épület közel 1400 lakásában a második világháború előtt nyolc-kilencezer ember
élt, általában jobb körülmények
között, mint a Mária Valériavagy az Auguszta-telepen.

Trianont követően mintegy félmillió menekültnek adott otthont Pestszentlőrinc
Forrás és fotó: Tomory Lajos Múzeum
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Víztorony az Állami lakótelepen a II. világháború előtt készült képen
kezését. Az első világháború
után azt tervezték, hogy préselt
árura és játékszerekre állnak át,

azonban a román megszállók
teljesen kifosztották a hadianyagüzemet. Amit nem tudtak

elvinni, azt pedig annyira ös�szetörték, hogy teljesen hasznavehetetlen legyen.

Fedél kellett

Az 1920. június 4-én megkötött
trianoni békeszerződés után
megindult a menekültáradat a
korábbi magyar területekről.
A menekülőknek fedél kellett
a fejük fölé, a vagonlakásokból
állandó otthonhoz kellett juttatni őket. A Népjóléti Minisztérium hamarosan felfigyelt a
Pest határában, Pestszentlőrinc
nagyközségben területén álló
üres barakkokra.
A lőszergyár Pestszentlőrinci Lakásépítő Rt-vé alakult, és
elkezdődött az Állami lakótelep létrehozása. Gyors megoldásként először a meglévő épületekben alakítottak ki egy- és
kétszobás lakásokat saját konyhával és angol vécével.
Később négy- és hatlakásos
földszintes házakat és néhány
emeletes épületet is felhúztak.
Az új lakások építéséről és a
környezet kialakításának üteméről a Pestszentlőrinci Hírlap így számolt be 1928. június 8-án: „Az állam tulajdonát
képező Állami lakótelepen a
legutolsó két év alatt 300 egyszobás lakás épült… A telepen fásítanak, parkosítanak,
sétányt alakítanak ki. Szeret-

Lőszergyárból
otthon
A lakótelep külön világnak
számított Pestszentlőrincen,
s nemcsak azért, mert fallal
volt körülkerítve, és este a kapuőr tudtával lehetett bejutni,
hanem azért is, mert saját iskolája, temploma, kultúrháza,
futball-, tenisz- és jégpályája
volt már a két világháború
között.
A második világháborúban
csak néhány épületet ért bombatalálat, az országos szegénység azonban egyre inkább
meglátszott a házakon. Az
ötvenes évek végén a lakók a
tanács segítségével elkezdték
korszerűsíteni a lakásokat, a
kamrából fürdőszobát alakítottak ki. Sőt két üresen álló
grundon még három új házat
is felhúztak, immár komfortos lakásokkal. Érdekesség,
hogy a telepen sokáig nem nevezték el az utcákat, egyszerűen beszámozták az épületeket.
A telep felszámolása, a Havanna-lakótelep építése az 1970-es
évek végén kezdődött meg. Új
épületek és középületek emelkedtek, új lakók költöztek az
egykori Állami lakótelepre, új
életformát hozva a régi helyére. A régi képre ma már csak a
római katolikus és az unitárius templom emlékeztet.

Élet az Állami lakótelepen
Az Állami lakótelep kultúrházában felléptek a színháztörténet részét képező Komlós család tagjai
is, akik Szabadkáról települtek át. 1931 tavaszán
Komlós Vilmos rendezésében állították színpadra a
Leányvásárt, s a szereplők között ott volt a 12 éves
Komlós Juci (1919–2011) is, a későbbi Jászai Maridíjas érdemes művész, a Nemzet Színésze, kerületünk díszpolgára.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Egy kultusz születése
Vasvári Pál emlékhelye indulatokat kavart Kalotaszegen
Körösfő népe a helyi RMDSZ és a Budapesti Székely Kör vezetésével
nagyszabású ünnepség keretében emlékoszlopot, kopjafát szentelt
1995-ben a Kalotaszeg határában 1849. július 6-án a román lázadó
erők által lemészárolt Vasvári Pál őrnagy és Rákóczi-szabadcsapata
több mint négyszáz tagja emlékére.
A körösfőiek tudták, hogy a cselekedetük nem fogja elnyerni a románok tetszését, de azért ekkora gyűlölettől átfűtött támadásra nem számítottak.

Vasvári lett a
tömjénfüst
A Kolozs Megyei Tanács építészeti
osztálya több millió lejes büntetést rótt
az úgynevezett főkolomposokra, és kötelezte őket a kopjafa azonnali eltávolítására. Eközben a nacionalista román
média intenzív támadásba kezdett a
körösfőiek ellen, azzal vádolták az emlékoszlop állítóit, hogy a román nép hóhéra előtt tisztelegnek, aki negyvenezer
ártatlan román haláláért felelős. Az erdélyi és az anyaországi magyar média
kiállt a körösfőiek mellett, védte őket,
annál is inkább, mivel a kolozsvári bíróságon, törvényszéken, táblabíróságon
több mint öt pert indítottak ellenük,
ami a végére annyira összekuszálódott, hogy alig lehetett kibogozni, ki
kit perel. Hála a sajtónak, amely híven
tudósított a perek állásáról, nemzetközi szintre is kijutott az ügy. A kitűnő
ügyvédeknek és a lelkes pártfogóknak
köszönhetően az évekig zajló pereket a
körösfőiek mind megnyerték, a kopjafa
ma is áll, évente több ezren róják le kegyeletüket nemzetünk nagyszerű mártírjainak emléke előtt.
Ki is volt Vasvári Pál? Hogyan került Kalotaszegre? Mit cselekedett,
hogy egyes befolyásos román körök
mintegy másfél évszázad után is ilyen

Forrongó ifjúság

ádáz gyűlölettel támadták még az emlékét is? Miért lett a Vasvári-név olyan,
mint ördögnek a tömjénfüst?
Több évtizede tartó kutatásomban
a Vasvári Pálról folyóiratokban, újságokban, könyvekben, tudományos
munkákban történészek által közzétett
írások segítenek, hogy tisztán lássunk
ebben a kérdésben, és megtudjuk az
igazságot erről a nagyszerű hazafiról,
aki életét áldozta a nemzetéért a szabadság oltárán.

Hősök nyomában

Fejér Pál 1826. július 14-én született
Bűdön, a mai Tiszavasvárin. Vannak,
akik szlovák vagy ruszin nemzeti
ségűnek vélik a görögkatolikus vallása
miatt. A család azonban magyarnak
tartotta magát. A gyerekek a Bocskai-,
a Thököly- és a Rákóczi-szabadságharc szellemiségével léptek ki a nagybetűs életbe. A nagyapa, Fejér János
görögkatolikus lelkész 1746-ban a Szabolcs megyei Gelsén született. Vasvári
nagyanyjának leánykori neve Kőmíves
Rozália. Apja, Fejér Pál, ugyancsak
görögkatolikus lelkész, 1786-ban az
Ung megyei Palágy községben látta
meg a napvilágot. Édesanyjának leánykori neve Méhay Erzsébet. A család
1827-ben – tehát amikor a kis Pál még
alig egyéves volt – Hajdúböszörménybe
költözött. Itt eszmélkedett és végezte el
elemi iskoláit kitűnő eredménnyel.
1836-ban Nyírvasváriba költöztek.
Rá egy évre, 1837-ben kezdte meg a
tanulmányait a Nagykárolyi Piarista

írt. 1847-ben a Zrínyi Miklós költőről
írt terjedelmes tanulmányával elnyerte
a Kisfaludy Társaság pályadíját. Ekkor
változtatta a nevét Fejérről Vasvárira,
ugyanis a kor neves történésze, Fejér
György családneve miatt félreértés, áthallás nélkül nem adhatott közre történelmi szakmunkákat.

Gimnáziumban, ahol a bizonyítványa
szerint eminens tanuló, osztályelső volt,
amit az is alátámaszt, hogy ő köszönt
el a végzős diákok nevében. 1843-ban
Pesten folytatta a tanulmányait, történelmet és természettudományt tanult
az egyetemen. A tanárai közül Horváth
István állt hozzá a legközelebb, neki
köszönhette, hogy történelemtanár lett.
Megtanult németül és franciául. Bölcsészhallgató korában tanári állást vállalt Teleki Blanka grófnő leánynevelő
intézetében. Rajongó leánytanítványai

ekkor készíttették el a portréját a kor
neves festőjével, Barabás Miklóssal.

Egyenjogúságot
hirdetett
Vasvári volt az első Magyarországon,
aki a nők egyenjogúságát hirdette.
1844-ben az egyetemi magyar társulat, 1845-ben az irodalmi kör tagja,
az egyetemi ifjúság vezetője. Újságot
szerkesztett, verseket, történelmi elbeszéléseket, tudományos dolgozatokat

Az Európában fellángoló forradalmi
eszmék termőtalajra találtak a magyar
ifjúság körében is. A radikális kör tagjai esténként a Pilvax kávéházban gyűltek össze, ahol elemezték a forradalmi
változásokat Európában, terveket szőttek a egy szabad, független Magyarországról. A barátja, Petőfi Sándor mellett
hamarosan az 1848-as márciusi ifjak
egyik vezéregyéniségévé emelkedett.
Petőfi után őt tartották a legveszélyesebb izgatónak. Az Ellenzéki Kör egyik
vezetője lett.
1848. március 15-én Landerer nyomdájában Petőfi Sándor, Irinyi József,
Jókai Mór, Bulyovszky Gyula társaságában fogalmazta meg a Tizenkét pontot. Petőfi otthon hagyta a Nemzeti Dal
kéziratát, hiszen a cenzúra miatt nem
is gondolhatta, hogy ki lehet nyomtatni, ezért tintát és papírt kért, s emlékezetből írta le a verssorokat. Vasvári a
kezében ollóval várta egy-egy versszak
elkészültét, felszabdalta a papírt, hadd
dolgozzanak a szedők, s míg nyomták az első példányokat, lelkesítette a
nyomda előtt egybegyűlt várakozókat.
Délután az első szónok volt a Nemzeti
Múzeumnál. Másnap tagja lett a Közcsendi Bizottmánynak. Március 19-én
már az országgyűlés színhelyén, Pozsonyban, Pest város küldöttségének
népszerű ifjú tagja. A kormány Pestre
érkezésekor, április 14-én ő mondta az
üdvözlőbeszédet. Később titkár Kossuth pénzügyminisztériumában, majd
futár, országjáró katonatoborzó. Éjszakánként hadtudományi műveket olvasott, előadásokat tartott az egyetemen.
Fél év után képzett stratéga, honvéd
hadnagy.
(Folytatás a következő számban)
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Az ördögnél is több kellene egy Tébláb-műsor meghiúsításához Kultúra
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Szent Balázs is besegített
Gálaműsor keretében vizsgáztak a téblábosok
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Gálaműsor keretében
vizsgáztak a Tébláb
Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai február 4-én
a Pestszentimrei Sportkastélyban. Sok százan voltak
kíváncsiak a 2017–18-as
tanév első félévének tanulmányi eredményeire.
Gönczöl András 			
Az iskola nevében szereplő alapfok az
előadás minőségét látva a felsőfokig
rugaszkodott, pedig az előjelek nem
voltak kimondottan biztatók. Az influenza ördöge megtizedelte a tánccsoportok létszámát, nem kímélve a tanárokat sem. Na, azért még az ördögnél
is több kellene egy Tébláb-műsor meghiúsításához. Vörös Árpádnak, a Tébláb
Táncművészeti Alapítvány elnökének
és egyben a műsor vezetőjének felkérésére több száz torokból harsogott fel a
„balázsolós” ének. Álljon itt egy rövid
részlet: „Ó, Szent Balázs, légy mellettünk, óvj meg minden bajtól, torokfájás, más nyavalya tőlünk elmaradjon!”
A fohász meghallgatást nyert.
– Amikor a téblábosok előadásait nézzük, vagy bármelyik gyermeket
látjuk, ahogy a néptánc világába kalandozik, gondoljunk arra, hogy minden egyes mozdulat, dobbantás, szökkenés egy-egy lépés a magyar kultúra,
a nemzetünk történelmében – mondta
a köszöntőjében Ughy Attila polgármester. – Nálunk komolyan veszik a
kultúrát, és ha csak lehet, vidámságot
és örömet kovácsolnak belőle. Hála és
köszönet legelébb Vörös Árpádnak, aki
megálmodója és motorja ennek a csapatnak. De hála és köszönet illet minden pedagógust, tánctanárt és diákot,
akik élik és értik mindazt a szépséget,
amit a Kárpát-medencében az őseink
teremtettek, akik azt továbbviszik,

ápolják és fényesítik. Látványosabbnál látványosabb táncprodukciók követték egymást a színpadon. Tizenhét
műsorszám, tizenhétféle élmény. Az
első alkalommal fellépő apróságoktól

a szülői tánccsoportig mindenki mindent beleadott, fáradtság és bágyadtság jele nélkül. Egyes vélemények szerint a néptáncnak lázcsillapító hatása
is van.

– Szeptembertől a mai napig időarányosan érleltük az előadott számokat – árulta el Gorácz József, az intézmény igazgatója. – Most, a félidőben
egy nyersebb változatot mutattunk be,

az év végi vizsgára már egy érettebb
koreográfiával, előadással lepjük meg
magunkat és a közönségünket.
A gáláról hazafelé tartva újra kellett
értelmeznem a nyers szó jelentését…
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Mindig van valami megbeszélnivaló, hiszen gyerekek tüntetnek ahelyett, hogy tanulnának, félrediagnosztizált gyönyörű
táncoslány hal meg értelmetlenül, autómentő szándékosan
előidézett balesetekkel szerez magának kuncsaftokat… Egyáltalán, lehet-e az embernek minderről jogos véleménye?

z biztos, hogy az ember soha nem marad téma nélkül, elég, ha csak az előző esti tévéhíradóra
emlékszik, de mert a lányokkal azért nem mindennap futunk össze a hagyományos piaci kávézásra (bizony van, hogy egy nap is kimarad), s pláne, ha jó az ember memóriája, a megbeszélnivalók egész arzenáljából válogathatunk. Na persze kedvencünk az egészségügy, már csak a
korunknál fogva is, ezen a téren minden rossz hír közvetlenül érint minket, mondhatni, a húsunkba vág, s
igen, már ennek a vágásnak a gondolatára is összerándul az ember gyomra. Jolán különösen érzékeny ezekre a témákra, pedig olyan egészséges, mint a makk (mindig le is kopogja, alulról, a középső ujjával, ahogy
illik). A másik az iskolaügy, vagyis a tanszabadság, noha őszintén el szokta ismerni, hogy utóbbiról nem
egészen pontosan tudja, mit is jelent. De ha például tüntetnek a gyerekek, akkor másnap mindig lángoló
szemmel szokott megjelenni, és azonnal nekiesik Erzsébetnek, hogy neki mi a véleménye minderről, hiszen
mégiscsak tanár volt vagy mi. Nem is érti, hogy Erzsébet miért olyan tartózkodó ilyenkor, vagy talán nincs
véleménye, esetleg minket nem tart eléggé képzettnek, hogy előttünk is kifejtse a véleményét? Mindegy,
Erzsébet hallgat, Jolán viszont annál többet szokott beszélni. (Én leginkább csak hümmögök, hiszen az én
iskolai emlékeimben egyáltalán nem fordultak elő tüntetések, tanszabadságról nem is beszélve.)
És mit szóltok ehhez a drága kislányhoz?! – kezdte Jolán. – Milyen gyönyörű volt, állítólag tehetséges táncos, és hogy ilyen fiatalon…! Csak azért, mert lelkiismeretlen, felületes orvosok nem voltak hajlandók időben komolyan venni a panaszait! Aztán persze már késő volt. Nem is tudom, mit kéne az ilyenekkel csinálni?! (Mármint Jolán nem tudja. De én sem.)
Később meg az az autómentő került szóba, aki szándékosan idézett elő balesetet autópályákon, hogy a
mozgásképtelen autókat aztán elszállíthassa, persze jó pénzért. De azt is Jolán hozta fel, hogy manapság
tanácsos egy gyilkosnak jó családi háttérrel rendelkeznie, vagy jó idősnek lennie, hogy a bíróságnak megessék rajta a szíve – dehogyis kell az ilyennek börtönben várnia az ítéletére, dehogy! Te meg csak hallgatsz,
Erzsébet, hallgatsz, mint mindig?! Pedig egyetemet is végeztél, elvileg, ugye, mégiscsak te vagy közöttünk
a legokosabb! (Jolán nagyon kedveli ezt a fordulatot, és hallani kéne, ahogy az „elvileg” szót hangsúlyozni
képes. Akinek van füle a hallásra…)
Erzsébetet azonban nem könnyű kihozni a sodrából – már ha egyáltalán van neki; bizony jó, ha egy tanárember féken tudja tartani az indulatait! –, most is csak hallgatott. Nem szólt hozzá a diáktüntetésekhez, sem
a valóban feltűnően gyönyörű táncoslánynak a szomorú halálához, még kevésbé a cseles autómentőhöz.
Erzsébet feltűnően hallgatag volt ezúttal, még csak a szemében sem csillant meg az általam annyira kedvelt
iróniája.
Kihörpintette a kávéját, és halkan csak ennyi mondott: a gonosz jelen van a világban, de soha sehol nem
olyan mértékben, hogy ne maradjon hely a jó cselekedeteknek…
Majd felállt, és köszönés nélkül elment.
Most akkor mi van? – hüledezett Jolán. Ezt hogy érti? Miről van szó? Ivott ez az Erzsébet, vagy mi?!
Kávét – mondtam halkan Jolánnak –, csak egy kávét.

Játékos jelmezbál
Három korosztályban harminc jelmez közül választották ki a
győzteseket a részt vevő gyermekek szülei a Kondor Béla Közösségi Házban. A több mint tízéves múltra visszatekintő télbúcsúztató farsangi mulatságon a legnagyobb sikerük idén is
a házi készítésű jelmezeknek volt.

Nem volt hiány a hagyományos és az ötletes egyedi maskarákból a január
28-i rendezvényen. A lányok körében a Jégvarázs Elza hercegnője volt a legnépszerűbb, négy-öt kék ruhás hercegkisasszony szaladgált a Kondor színháztermében, de ott volt Tigris a Micimackóból, Kampókéz, a kalózkapitány és
Jake, a kis kalóz is. A gyümölcsöket egy nagy fürt lufiszőlő, az édességeket egy
kicsi és egy nagy pöttyös Túró Rudi, illetve egy zselés cukor jelmez képviselte.
Egy jelmezbál természetesen nem lehet teljes kis tűzoltó és vadnyugati seriff
nélkül, és ezúttal sem hiányoztak ezek a hagyományos jelmezek.
A felvonulást követően – amíg a szervezők összesítették a szavazatokat – a
közösségi ház Kerekítő-foglalkozásait vezető Farkas Katalin irányításával játékos vetélkedőket tartottak. A székfoglaló tánc, a pattogatottkukorica-evő verseny és a páros lufis tánc mellett a telet is elbúcsúztatták a gyerekek kereplőkkel, mondókákkal. Ezen a délelőttön nem maradhatott el a farsangi fánk sem,
a lekváros, porcukros finomság percek alatt az utolsó morzsáig elfogyott.
A program végén a bölcsődés, az óvodás és a kisiskolás kategóriában is kihirdették a jelmezverseny győzteseit. A szőlő, a zselés cukor és a csillagfejű
csavarhúzó nyert, de a farsangi mulatságról minden jelmezbe bújt lurkó emléklappal és egy kis nassolnivalóval térhetett haza. Persze lehet, hogy az ajándék csoki nem maradt meg ebéd utánra…
Ê -puskás-
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Egy évvel ezelőtt költöztek a PIK-be

Patika
a kertben

Hogyan hozhatjuk ki kertünkből a legtöbbet, a legszebbet és a leghasznosabbat?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a Pestszentimrei Közösségi Ház kertbarátklubja által szervezett
Kertészkedés a gyógyítás szolgálatában
című előadás résztvevői január 24-én.
– A kert alkalmazkodik. Haragos arcát mutatja, ha elhanyagolják, ám kivirul, és önti javait,
amennyiben gondozzák. Vannak, akik beszélnek a növényekhez, és jól teszik, hiszen azoknak
lelkük van, igénylik a szép szavakat – mesélte
Gyócsi Zoltán nyugalmazott kertészmérnök, a
program előadója. – A mai előadásunk főszereplői a gyógynövények, amelyek megbízható
családi patikussá válhatnak, ha mi is úgy akarjuk. Meghálálják a törődést, minden nyavalyánkra gyógyírt kínálnak.
Az előadónak ez a mondata már a folyosón
ért utol minket, ugyanis Karazsmin Jánosné
Évikével, a klub vezetőjével kiosontunk a teremből, persze nem illetlenségből, hanem azért,
hogy információt kérjek a tevékenységükről.
– Sokan a belvárosi zűrzavarból kertes házba
menekülnek, nyugalmat remélve, amelyet meg
is kapnak. Az új ház kerti része akár a telek díszévé is válhat, amennyiben tudjuk, mit kezdjünk vele. Ebben is segítünk, mindenki megismerheti, megtalálhatja a kedve, szabad ideje
engedte kerthasznosítási módot. Klubtagsági díj
nincs, a közösségi ház minden segítséget megad
mind a szervezésben, mind a lebonyolításban.
Csak elhatározás kérdése a klubtagság. Kéthetente tartunk klubdélutánt, az előadóink tanácsokkal segítik a kerti munkát, és az előadások
végén kérdésekből és az azokra adott szakszerű
válaszokból sincs hiány.
A nyolcvannyolc éves, de húszat nyugodtan
letagadható klubvezető hozzátette:
– 1970 óta szervezem a kertbarátklub előadásait, s kezdem magam is azt hinni, hogy a
kert szeretete hozzájárul a magas koromat meghazudtoló energiadús és mentálisan friss mindennapjaimhoz.
Mi csak azt tehetjük hozzá: lehet ebben valami!
Ê -gönczöl-

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Civil szervezetek részére

Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
pályázatot hirdet a 1096/2004. (XI.25.) sz.
képviselő-testületi határozatában elfogadott,
valamint a civil koncepció alapelvei szerint
megalkotott és a civil szervezetek pénzügyi
támogatásáról szóló 55/2004. (XII.21.)
rendeletében foglaltaknak megfelelően.
A pályázat célja a kerületi civil szervezetek
egész éves működési költségeihez való
hozzájárulás és saját programjaik
megvalósításának támogatása.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap
és a további szükséges dokumentumok a www.
bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok cím alatt
találhatók.
Bővebb információ a 296-1341-es
telefonszámon kérhető.
A pályázatok beadási határideje:
2018. március 12. (hétfő) 17.00 óra

A kerület kincse a könyvtár

Egy évvel ezelőtt költözött át a jól felszerelt Pestszentimrei Közösségi Házba a FSZEK
Nagykőrösi úti könyvtára, amelynek korszerű gyermekrészlege is egyre népszerűbb.
A január 25-én tartott születésnapi ünnepségen részt vett a gyerekek egyik kedvenc
költője, írója, Lackfi János is.

XVIII. KERÜLETI MŰVÉSZEK RÉSZÉRE
A Pestszentimrei Közösségi Ház lehetőséget
kíván nyújtani a kerületben élő művészeknek,
hogy reprezentatív módon mutathassák
be önmagukat és a műveiket a helyszíni
adottságokat kihasználva.
A pályázóktól egy fotó- vagy pp-prezentációt
várunk, amiben bemutatják önmagukat és a
tudásukat, szöveges és képi tartalommal.
„Díjazás”: A kiválasztott pályázati munkákat
a közösségi ház előterében projektoros
kivetítéssel mutatjuk be a látogatóknak április
végéig, majd októbertől december 31-ig.

Az eseményen a Pestszentimrei Könyvtár vezetője, Fodor Beatrix köszöntötte a vendégeket, többek
között Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettest, Ughy Attilát, PestszentlőrincPestszentimre polgármesterét, Galgóczy Zoltán
alpolgármestert és dr. Fodor Pétert, a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóját. SzalayBobrovniczky Alexandra a beszédében kiemelte,
hogy dicséret jár a kerület vezetésének, amiért
izgalmas és értékes kulturális teret hoztak létre
egy évvel ezelőtt a helyi gyerekek számára.
– Külön öröm, hogy igen gyümölcsöző a kerület együttműködése a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtárral, és azt kívánom, hogy még hosszú
évekig így legyen, s minél több kis olvasó töltsön
itt boldog, hasznos órákat – mondta.
Ughy Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy jó
a könyvtárban lenni.
– Azon a helyen vagyunk, ahol az idő megáll, s egyszerre vakációzhatunk és utazhatunk a
könyvek közt. Felelősek vagyunk a magyar nyelvért és a jövő generáció fejlődéséért, amelynek ez
az egyik leghasznosabb színhelye. Az új könyvtár

létrehozása példaértékű, azt az önkormányzat
húszmillió forinttal támogatta. A kerület kincse
a közösség és ez az új közösségi tér.
Fodor Péter arról beszélt, hogy a sikeres év
igazolta, érdemes volt átköltözni ebbe a modernebb épületbe, ahova nemcsak a felnőttek,
hanem a gyerekek is szívesebben járnak. A beiratkozások azt mutatják, hogy az új helyen egyharmaddal nőtt a könyvtártagok száma, és átlépte az ezres határt.
Egy művelődési intézmény ünnepségén természetesen nem maradhatott el a kulturális
program sem. A Gyöngyszem óvoda Méhecske
csoportja kis műsorral színesítette az eseményt,
Lackfi János pedig elmondta Egy kalóz emlékiratai című versét. Ezt díjátadó követte: az óvodásoknak kiírt Röpülj hajó! rajzpályázat és az
általános iskolásoknak meghirdetett kalóztörténet-írási pályázat díjai mellett Az év olvasója
címet is ekkor adták át. A könyvtár kapitányának Varró Dániel után idén Lackfi Jánost választották.
Ê Temesi László

Mozi lett az önkormányzatnál

Sötétedés után a városháza Üllői útra néző negyven négyzetméternyi falfelületére vetített képeket a Tomory Lajos Múzeum január 18-án, 19-én és 22-én. Kerületünk történetéről, mindennapi sikereinkről, kedvenc fotóinkból, ismert, a kerületért sokat tevő
személyekről, sportéletünkről és sok más, nekünk kedves eseményről összeállított
képsorok érlelődtek szabadtéri moziműsorrá.

Tartalmi és formai követelmények:
– szöveges (amit fontosnak tart önmagáról
megosztani) és képi tartalom
– „néma” slide show  hang-, illetve
videoformátumot ne tartalmazzon az előadás
– maximális hosszúság: 10 perc
– a képek felbontása minimum
1280 x 720 px (16:9 képarány), maximum 1920
x 1080 px (16:9 képarány)
– időzítés  áttűnés a slide-ok között 5–8 mp
– a slide-okon animálás használható (de kérjük
kerülni a túlzott animálást)
– formátum: Microsoft Office esetén
ppt vagy pptx, Open Office esetén odp,
illetve a munkákat befogadjuk ezekben a
videoformátumokban is: avi, mpeg, mp4, mov
Az elkészült pályázati munkákat a
pikhaz@pikhaz.hu e-mail címre kérjük
elküldeni. A tárgyban szerepeljen a név és az,
hogy „kerületi művész prezentációs lehetőség”.
A portfólió benyújtási határideje folyamatos.
Jó munkát kívánunk!
Ódor Katalin intézményvezető
és a PIK munkatársai

FELHÍVÁS

Nyugdíjas pedagógusok részére
Kedves Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!
Budapest Főváros PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala várja azon nyugdíjas
pedagógusok jelentkezését, akik ebben az
évben jubileumi díszoklevélre jogosultak,
vagyis 50, 60, 65, 70 évvel ezelőtt szerezték meg
pedagógus-oklevelüket, és legalább 30 éven át
pedagógusi pályán dolgoztak.
Az igény jelzésén kívül a következő
dokumentumok benyújtása szükséges:
– arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai
önéletrajz, a főiskolai diploma másolata
– gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70)
oklevél esetén: a korábbi díszoklevél másolata
Jelentkezési határidő: 2018. február 28.
További információ és jelentkezés:
Péhl Erzsébet, Polgármesteri Hivatal, II. emelet
212. (296-1377, pehl.erzsebet@bp18.hu)

MEGHÍVÓ
Tisztelt Szülők!

A XVIII. kerületi leendő elsőosztályos
diákok szüleit hívja és várja szülői
fórumra 2018. február 13-án 17 órára a
Lőrinci Sportcsarnokba a PestszentlőrincPestszentimrei Önkormányzat és a Külsőpesti Tankerületi Központ.

Tudta-e?

A repülő
Kondor

1931. február 17-én született Kondor
Béla festő- és grafikusművész, aki első
repülőmakettjeit Pestszentlőrincen készítette. Kondor Bélát kisgyermekkorától foglalkoztatta a repülés. Sokáig
pilóta szeretett volna lenni, a második
világháború idején pedig kíváncsian
figyelte a légibombázásokat lőrinci házuk kertjéből. Tizenegy éves korában
először fából és papírból, később az
édesapjától kapott modellezőkészlet
segítségével készített maketteket. A repülés iránti vonzalma élete végéig megmaradt. Festményein, grafikáin, fotóin
és a verseiben egyaránt megjelennek a
szárnyas lények és szerkezetek, amelyeknek a legtöbbször szimbolikus jelentésük van.

FELHÍVÁS

17.30-tól 21 óráig hatszor fordultak a képsorok.
A gyalogosok meg-megállva, az autósok lassítva
látható élvezettel követték a vetítést. A legjobban
a villamosok utasai jártak, ugyanis a megállóban
mindig megállnak a járművek…
Jól megfértek egymás mellett az első világháború idejéről falra mentett pestszentlőrinci és
soroksárpéteri (pestszentimrei) pillanatképek, a
rajzversenyek alkotásai és alkotói, a legszebbnek
ítélt fotók sokasága, Szent László király többféle
ábrázolása, a megújult Kossuth tér és a repülőtér
látványa.
– Nem ártana egy pohár forralt bor – így köszöntött Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos Mú-

zeum vezetője. – Egyszerűen nem vagyok képes
hosszabb időre elhagyni a helyszínt, jó látni az
érdeklődőket. Hihetetlen büszkeséggel fedezik
fel a rajzversenyeken győztes tanulók a saját, falra varázsolt alkotásaikat, és gyűjtik be a pozitív
kritikákat. Természetesen ez a sokak örömére megrendezett fényvetítés nem jöhetett volna
létre támogatók nélkül. Köszönettel tartozunk a
Nemzeti Kulturális Alapnak, amely hitt a kezdeményezés sikerében, mint ahogy a XVIII. kerületi önkormányzat, a Városgazda Zrt., a PIK és a
Kondor Béla Közösségi Ház is hozzájárult a fényvetítéses rendezvény sikeres lebonyolításához.
Ê Gönczöl A.

A rendezvényen, amelyen az intézmények
igazgatói és a leendő elsőosztályos tanítók is
részt vesznek, a szülők tájékoztatást kapnak
az iskolaérettség ismérveiről, a beiskolázással
kapcsolatos jogszabályokról, a beiskolázási
eljárásról. A fórum után lehetőség lesz kérdések
feltevésére is. Felhívjuk a szülők figyelmét,
hogy ez az esemény nem helyettesíti az iskolák
óvodások számára szervezett programjait.
A fórumot megnyitja és az óvodákkal
kapcsolatosan tájékoztatót tart Ughy Attila
polgármester. Az iskolaérettség kritériumairól
Herneczki Márton klinikai szakpszichológus,
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII.
kerületi Tagintézményének vezetője, a
beiskolázás jogszabályi hátteréről Bak Ferenc,
a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója
tart előadást.
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Megteltek a templomok, az imaházak az ökumenikus imahét rendezvényein Egyház

�

Január utolsó hetében rendezték meg
Pestszentimrén az
ökumenikus imahetet,
amelynek során a helyi
evangélikus, katolikus,
baptista és református
templomban tartottak istentiszteletet. A rendezvénysorozat ebben az
évben a Krisztus-hívők
egységéről szólt, ezért
a célért imádkoztak a
hívek.

Imádságos
vendégségek

Jó helyen voltak a hívek a Nemes utcában

A Pestszentimrén élők által gyakran
emlegetett „egy út mentén” egysége,
egységessége valósult meg a január végi
napokban. Mind a négy, a Nemes utcában működő Krisztus-hívő felekezet
aktív résztvevője volt az esténként lebonyolított rendezvényeknek.

Mindenki
mindenkinél
A sort január 22-én, hétfőn Lak Gábor
katolikus atya nyitotta meg az evangélikus templomban, amelyet csak április
14-én szentelnek fel, ám ettől függetlenül szeretettel látták vendégül a Szent
Imre-templom plébánosát. A folytatásban Hajdú Bálint Kadosa református
lelkész tartott istentiszteletet a katolikus templomban. A sorozat harmadik
napján az evangélikusok látogattak el
a baptista imaházba, a vendéglelkész
Solt-Száraz Csenge volt. Ő HorváthCsitári Boglárkát helyettesítette, aki a
közelmúltban született gyermeke miatt
„igazoltan” maradt távol. Csütörtökön
a református templom adott otthont
az imahét eseményének. Ekkor és itt a
baptista Háló Gyula volt a vendég. A
pestszentimrei imahét január 26-án a
katolikus templomban fejeződött be,
ahol Pintér Béla dicsőítő koncertjét
hallhatták a vendégek.

Már a XVIII.
században…
Az imahét harmadik napján tehát a baptisták voltak a vendéglátók. Háló Gyula,
a gyülekezet lelkésze érdekes és izgalmas
tényeket árult el az ökumenikus imahét
eredetéről, annak történetéről.

Lak Gábor, Solt-Száraz Csenge és Háló Gyula közös fellépéssel bizonyította, hogy az ökumené mindenkit erősít
– Még a tájékozott hívők sem gondolják, hogy az imahetek eredete a
XVIII. századig vezethető vissza. A század közepe tájáról ismeretes Skóciában

egy olyan pünkösdi mozgalom, amelyik
Észak-Amerikából indult, és célul tűzte
ki az imádkozást minden egyházért
minden egyházzal együtt – mondta a

lelkész, aki természetesen szólt az első
magyarországi imahétről is. – Nálunk
először 1886-ban hirdettek imahetet,
akkor a Kálvin téri református gyüle-
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kezetbe hívták az érdeklődőket.
Fontos dátum volt 1908, amikor egy
Paul Wattson nevű amerikai katolikus
pap kezdeményezte az egységet hirdető
imanyolcadot. Száz évvel később, 2008ban ennek emlékére rendeztek imahetet a Krisztus-hívők egységéért.

Jó helyen voltak…

A világméretű eseménysorozatról Háló
Gyula azt is elmondta, hogy erre az
évre a Karib-térség kapta a feladatot,
hogy keresztény szemmel állítson össze
egy olyan ökumenikus imaheti anyagot, amelyik szerte a világban megszólítja az embereket.
Azt nem tudhatjuk, hogy más imahetek és közös imádságok mennyire
töltötték be a szerepüket, azt azonban
igen, hogy Háló Gyula köszöntője,
majd áldása, Lak Gábor imádsága, SoltSzáraz Csenge igehirdetése, valamint
a Dunakesziről érkezett tanárnőnek,
Ficsórné Szántó Szilviának és az Ady
iskola igazgatóhelyettesének, Balázs
Erzsébetnek a gondolatai azt erősíthették a széksorokat zsúfolásig megtöltő
hívekben, hogy jó helyen töltötték el az
imahétnek ezt az alkalmát is.

Az ökumenizmus
Egyre gyakrabban használjuk
az ökumenizmus, ökumené,
ökumenikus szavakat. De
vajon mit jelent a fogalomkör?
A kérdésre Háló Gyula lelkésztől
kértünk
választ,
amelyből kiderült, hogy nem
kell mögötte mély vallási tanokat keresni, mert „csak” a
megértésről, az elfogadásról
van szó.
– Az ökumené lényege a
különféle keresztény felekezetek különbségei ellenére
tanúsított tolerancia. A különbözőségek helyett a közös
pontok, az alapvető hitnézeti
egyezőségek hangsúlyozása.
Mint például a közösségvállalás vagy az együttműködés
keresése. Mi is erre törekszünk ezen a héten.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ötvenedszer
adtak enni
Ismét jóllakhattak a hajléktalanok, a rászorulók

Akár ünnepséggel is kezdhette volna az idei első ételosztást a Pestszentimrei
Katolikus Karitász. A szervezet immár félszázadik alkalommal látta vendégül
a Szent Imre-plébániatemplom kertjében a hajléktalanokat és a szegényeket –
nem csak a kerületből. Január 27-én is sokan voltak, és sokan laktak jól.

Van úgy az ember, hogy már csukott szemmel, reflexből is tudja, mit kell csinálnia.
Nem tévedünk, ha leírjuk: a Pestszentimrei
Katolikus Karitász lelkes, összességében
mintegy negyven katolikus hívet számláló
csapata ilyen. Már évek óta adnak enni az
éheseknek, a sorban állást már jó egy órával

az ételosztás előtt megkezdőknek, így „rutinmunkává” válhatott az a jótékonykodás,
amelyre már az önkormányzat is felfigyelt, s
elismerést adott a jószolgálatért.
A jubileumról persze kevesen tudtak, vagy
ha mégis, akkor sem az ünnepléssel törődtek,
mert leginkább azért jöttek ide az emberek,

hogy legalább ez a napjuk kicsit szebb legyen,
s ne éhesen keljen lefeküdniük este.
– Nem szerveztünk csapatot, mégis azzá
váltunk az elmúlt években – mondta Kovács
István, a karitász vezetője, hozzátéve, hogy a
nyolc év alatt együtt dolgozó, gondolkodó és
egyet akaró közösséggé váltak, ami az ös�szetartozásukat jelzi.
A főnök azonban nem nosztalgiázhatott
hosszasan, mert bőséggel akadt dolga január
utolsó szombatján is. Igen, mert az éhes ember nem emlékezni, hanem jóllakni akar…
Pulykaragu, édes és sós sütemény várta a
vendégeket a szép, nem is januárra emlékeztető időben, így ettől is jobb lett a falatozók
kedve a templom közvetlen szomszédságában megterített asztaloknál, amelyeknél
már sokadszor feledkezhettek meg egy kis
időre a gondjaikról.
Ott volt, s vitte haza a csomagját az az
asszony is, akivel évekkel ezelőtt interjút
készítettem, látva-hallva reménytelennek
tűnő helyzetét. Nos, a 39 éves Zsuzsa sorsa,
balsorsa nemigen változott meg az elmúlt
években, mert kerületről kerületre, szükséglakásról szükséglakásra vándorol a gyermekeivel.
– Nem tudom, mi lesz, nem tudom, meddig bírom ezt az életet, ami nem is az… Vigaszt és örömöt a gyermekeim adnak, akik
megértve a helyzetemet, mellettem állnak
– mondta, miközben mélyen belekanalazott
a raguba.
A karitász tagjai ismerik a sorsát, figyelnek rá. Miközben az asszony evett, a
munkatársak megtömték a szatyrát ezzel is,
azzal is, édessel is, sóssal is, hadd jusson az
éhes szájaknak, amelyek most éppen egy ferencvárosi szükséglakásban várják haza az
édesanyát.
A távozása után bizonyára a karitász tagjainak is az eszében járt még a szerencsétlen
sorsú asszony, amikor a vendéglátás végén
egymás kezét fogva imádkoztak a nélkülözők sorsának jobbra fordulásáért.
A következő alkalom
A Pestszentimrei Katolikus
Karitász legközelebb február 24-én déltől oszt ételt a
templomkertben.


PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Kerületi egyházak,
felekezetek részére
Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet
az 1097/2004 (XI.25.) sz. képviselő-testületi
határozatában elfogadott, valamint a kerületi
egyházak támogatási rendszerének alapelvei
szerint és a kerületi egyházak, felekezetek,
vallási közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 56/2004 (XII.21.) önkormányzati
rendeletében foglaltaknak megfelelően.
A pályázat célja a kerületi egyházi ingatlanok
felújítási, karbantartási költségeihez való
hozzájárulás és az egyházak által szervezett
programok támogatása.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és
a további szükséges dokumentumok a
www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok
cím alatt találhatók.
Bővebb információ a
296-1341
telefonszámon kérhető.
A pályázatok beadási határideje:
2018. március 12. (hétfő) 17.00 óra
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Hirdetés

Kerületi művészek a Velencei Biennálén

Velence receptre
Huszonöt alkotás a reflexió jegyében

Némi késéssel kezdődött a Reflexiók – la Biennale di Venezia 2017 című kiállítás megnyitója a Kondor Béla Közösségi Házban január 29-én. Az időcsúszást senki sem vette
a szívére, volt miről beszélgetni. Aki már volt Velencében napokig, aki még nem, órákig
tudott volna a lagúnák városáról regélni.
között. Olaszországot Gian Luca Borghese kulturális attasé, az Olasz Kultúrintézet igazgatója
képviselte a rendezvényen.
– Nem először vendégeskedem a kerületben, s
örömömre szolgál a kerület önkormányzatának
az olasz művészetek, művészek iránt tanúsított
érzékenysége – mondta, így folytatva: – A kiállítás
címében szereplő reflexió szónak az olasz nyelvben két jelentése is van, egyrészt visszaverődést,
visszatükrözést, másrészt megfontolt, utólagos
megjegyzést, véleményalkotást jelent. Nos, ennek
a kiállításnak az alkotásai mindkét jelentésnek
megfelelnek, visszatükrözik a biennálén szerzett
élményeket, és véleményt is alkotnak arról.
A sóhajok híd nélkül is beterítették a közösségi
ház helyiségeit… Milyen szép volna gondtalanul
gondolázni a Canale Grande lágy hullámain – álmodozott a megnyitó egyik hölgyvendége, majd
egy mindenkinek tetsző ötlettel állt elő: receptre
kellene kapni egy-egy velencei utat. Ha utat nem
is, minden hangulatjavító olaszos kelléket receptre kaptunk a Reflexiók – la Biennale di Venezia
2017 című kiállítás megnyitóján.
A megnyitón olasz dallamokkal lepte meg a
népes közönséget Draskóczy Zoltán gitárművész,
megadva a rendezvény hangulatát, majd Kucsák
László mondott üdvözlő szavakat:
– Az önkormányzat hatodik alkalommal támogatta művészeink tanulmányútját, amelynek
kezdeményezője Varga Ferenc, a közösségi ház
vezetőhelyettese volt. Huszonöt alkotás huszonöt
módon tiszteleg a biennalé előtt.
Az országgyűlési képviselő a hagyomány folytatásának ígéretével zárta a köszöntőjét.
– Olaszország az európai kultúra egyik bölcsője, évszázados tudás esszenciáját vonultatja fel és
tárja elénk – osztotta meg a gondolatait Szarvas
Attila alpolgármester. – Ezért segítjük azt, hogy
minden évben minél több kerületi alkotó jusson
el a biennáléra. Velencét látni könnyebb, mint elfelejteni. Kalandozzanak jó szívvel az alkotások

A pizza sem hiányzott

A szakmai megnyitót a tőle megszokott
alaposággal, szakértelemmel, merész kérdések
felvetésével Feledy Balázs, a 2017-ben M. S. Mester-díjjal kitüntetett művészeti író tartotta.
Ezután az állófogadásra készen megnyíltak
a színházterem ajtajai. Magasba emelt pohárral
Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte a
vendégeket.
A rendezvény sikeréhez Derzsi György színművész ismert olasz dalok előadásával, a Botafogo
Táncegyüttes izgalmas táncszámmal járult hozzá.
A kerületi alkotóknak a legnagyobb nemzetközi képzőművészeti seregszemle által ihletett munkái február 11-ig láthatók a közösségi házban.
Az önkormányzat által a 2017-es
Velencei Biennaléhoz kapcsolódó
tanulmányútra beérkezett pályázatok
közül harminc nyert támogatást,
amely magában foglalta az utazás, a
szállás és a belépők árát. A csapatot
kerületi művészek, rajztanárok és
szervezők alkották. A tanulmányúton
összesen hatvanan vettek részt.
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szerda 16-17 óra
vasárnap 10-11 óra
(2018. február 14-től
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VÁRJUK ELSŐSORBAN A 4-6, MAXIMUM 10 ÉVES KORÚ
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Iskolai étkezés befizetési időpontok
2018. február hónap (március havi étkezés)
Iskolai étkezés befizetési időpontok
7:30 - 11:00
ésnovember
13:00 -hónap
17:30 óráig
2017.
(december havi étkezés)

Bókay Árpád Általános Iskola
Pestszentimrei Ady Endre
2018.02.09. | 2018.02.19.
7:30 - 11:00 és 13:00 - 17:30 óráig Általános Iskola
2018.02.08. | 2018.02.15.
Brassó Utcai Általános Iskola
Bókay Árpád Általános Iskola
2017.11.13.
2017.11.21.
Pestszentlőrinci
Német
2018.02.05. | 2018.02.12.
Brassó Utcai Általános Iskola
2017.11.06. Általános
2017.11.15.
Nemzetiségi
Iskola
Csontváry Kosztka Tivadar
2018.02.08.
| 2018.02.15.
Csontváry Kosztka
Tivadar Általános
2017.11.07.
2017. 11.15.
Általános
IskolaIskola
Táncsics
Német
Nemzetiségi
Darus Utcai
Általános és Magyar
Német Tannyelvű Általános Iskola
2017.11.10.
2017.11.20.
2018.02.05.
| 2018.02.13.
Általános Iskola
Darus
Utcai
Általános
és Magyar
Eötvös Loránd
Általános
Iskola
2017.11.09
2017.11.16.
2018.02.09.
| 2018.02.19.
Német
Tannyelvű
Általános
Iskola
Gloriett Sportiskolai
Általános
Iskola
2017.11.08. Általános
2017.11.17.
Vajk-sziget
Iskola
2018.02.07. | 2018.02.14.
2018.02.05.
Gulner Gyula Általános Iskola
2017.11.07. | 2018.02.12.
2017.11.14.
Eötvös Loránd Általános Iskola
Vörösmarty
Mihály
Ének-zenei,
Kandó Téri Általános Iskola
2017.11.07.
2017.11.14.
2018.02.09. | 2018.02.16.
Nyelvi Általános Iskola
Kapocs Magyar-Angol
Két Tannyelvű Általános Iskola
2017.11.09.
2017.11.17.
Gloriett Sportiskolai
és Gimnázium
Karinthy Frigyes
Gimnázium Iskola
2017.11.06. | 2018.02.14.
2017.11.21.
Általános
2018.02.07.
Kassa Utcai
Általános Iskola
2017.11.09.
2017.11.16.
2018.02.06.
| 2018.02.16.
Pótbefizetési
időpontok
Gulner Gyula
Iskola
Kastélydombi
Általános Általános
Iskola
2017.11.08.
2017.11.16.
a2017.11.06.
GESZ központban
| 2018.02.13.
Kondor2018.02.06.
Béla Általános Iskola
2017.11.14.
(1181 Budapest, Városház u. 16.)
Kandó Téri Általános Iskola
Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola
2017.11.10.
2017.11.20.
9:00 – 12:00 óráig
2018.02.06. | 2018.02.13.
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola
2017.11.10
2017.11.17.
Kapocs Magyar-Angol Két
2018.
február 22. csütörtök
Táncsics
Német Nemzetiségi
ÁltalánosIskola
Iskola
2017.11.13.
2017.11.21.
Tannyelvű
Általános
2018.
február 23. péntek
Vajk-sziget
Általános Iskola
2017.11.13.
2017.11.20.
2018.02.07.
| 2018.02.16.
2018. február 26. hétfő
Karinthy
Frigyes
Gimnázium
Vörösmarty
Mihály
Ének-zenei,
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 2017.11.08.
2017.11.15.
2018.02.02. | 2018.02.19.
Az Intézményekben és a GESZ
Kassa Utcai Általános
Iskola
Pótbefizetési
időpontok a GESZ
központbankészpénzzel,
pénztárában
(1181 Budapest, Városház
u. 16.)
2018.02.08. | 2018.02.15.
regisztrált
és átutalásos számlát
9:00 - 12:00 óráig
Kastélydombi Általános Iskola
igénylő szülők banki átutalással
2018.02.02. | 2018.02.14.
vagy online rendszerünkben
2017. november 22. szerda
Kondor Béla Általános Iskola
2017. november 23. csütörtök
bankkártyával egyenlíthetik ki
2017. november 27. hétfő
2018.02.02. | 2018.02.12.
számlájukat.
Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, regisztrált és átutalásos számlát igénylő
szülők banki átutalással vagy online rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki számlájukat.

: (1) 296-1488

www.gesz18.hu

SÜTŐIPARI
OPERÁTOR

: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu

GÉPKEZELŐ OPERÁTORT
SÜTŐIPARI GÉPSORRA

Kiemelt fizetés, bejelentett munkakör,
modern munkakörélmények.
Előnyt jelent:

termelő üzemben szerzett tapasztalat,
sütőipari végzettség.
Jelentkezés a munkavégzés helyén:
Budapest, 18. kerület, Besence utca 11.

Közhasznú
könyvfelvásárlás!
A Hungarikum-díjas Közkincs Egyesület kiemelten
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján
vásárol könyveket, könyvsorozatokat,
könyvtárakat. A helyszíni értékbecslés díjtalan!
Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik
az egyesület munkáját.

telefonszám: +36 20/3882-083
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Hirdetés
Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729

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

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

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. a következő
pozíciókba keres munkatársakat:

n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330,
06-20-491-5089
n Bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, WWW.Koczohbadogos.hu,
koczohzolim66@gmail.com
n Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel.
06306170351
n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató,
szifon, javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318
n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás,
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül!
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu
n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű

ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email:
szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n 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 VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS.
06-70-544-4050
n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.
n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező

árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan!
HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ELADÓ
n Pianínó eladó! Lírika típusú, ukrán gyártmányú, páncéltőkés, használt pianínó eladó. Ára:
50.000 forint. Érd.: 30/7381 932.

ÁLLÁS
n XVIII. kerületben működő konyháinkra keresünk munkatársakat fekete

mosogató, munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jó
munkakörülmények, bejelentett bér. Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet: +36 1 294 2462.

n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1
ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

OKTATÁS
n Matematika, fizikatanítást általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal
szaktanártól! Házhoz megyek! 06/20-9590-134

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:

n<SDqs^
EMELŐGÉP-KEZELŐ:
Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. ĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
Feladatok: ͬ^'DhE<^: <ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂemelőkosaras gépjármű vezetése,ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
- az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése,
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
- a munkavégzési területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése,
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ- munkavédelmi előírások betartása és betartatása, - a munkakörhöz kapcsolódó
ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgép-kezelő (kivéve targonca)
E,'W<>S:
EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
OKJ-s bizonyítvány
megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
n VARRODAI
MUNKATÁRS: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok:
munkaruha készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok
hZ<K>M͗ DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗ ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel.
Önmagára és munkájára
is igényes
alkoholmentes életet élő energikus férfi
W>z'KEEK<:
WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
nĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
VILLANYSZERELŐ:
Villanyszerelő ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
végzettséggel rendelkező munkatársat
K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘
keresünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.
h^KD^dZ:
ÉrintésvédelmihƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
n NEHÉZGÉPKEZELŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕
ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
belül építőipari és mélyépítési
földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése.
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕
ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
Kisebb karbantartási, hibaelhárítási
feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások:
ŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
nĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘
AUTÓSZERELŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba
keres kollégát.
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
Feladatok: gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek
pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása, hibafeltárás; gépjárművek
Z<dZK^: ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ &ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése.
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă
n HELPDESK MUNKATÁRS: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
munkavállalót. Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
informatikai támogatása; - kliens oldali eszközök (telefon, asztali és hordozható
számítógép, nyomtatók,
stb.) beüzemelése, hibaelhárítása, cseréjének sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
elvégzése;
s/>>Ez^Z>S:
sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
- vezetékes és vezeték nélküli hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak
ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
ellátása; - alapszoftverekkel
(Levelezés, Office, Intranet) kapcsolatos felhasználói <ĠƌũƺŬ
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
segítségnyújtás; - üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
rendszer, iktatási rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - részvétel
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗
PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
az éves informatikai
eszközöket érintő leltározási feladatok ellátásában; - informatikai
rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadás-átvételek dokumentálása;
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
- saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT Help-Desk rendszerében.
Elvárások: informatikus végzettség, kreatívϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
és önálló munkavégzés, precizitás és
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘
megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett
1-2 éves tapasztalat.
n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és
a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása,
döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt választékok szerinti méretre
darabolása, kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba
rakodása; - gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági
előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai
tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve
targonca) végzettség előnyt jelent.
n GONDNOK: Társaságunk gondnok munkakörbe keres munkatársat telephelyein
történő üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására. Feladatok: - általános
üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása; - épületek, berendezések és
felszerelések, tereptárgyak állapotának napi ellenőrzése; - a létesítmények
beosztásának naprakész ismerete; - az igénybevétel ellenőrzése, a bérlői jelenléti
ívek vezetése, a jogosulatlan pálya-, és egyéb létesítményhasználók kiszűrése;
- nyilvántartások folyamatos vezetése. Elvárások: alapfokú végzettség, jó
problémakezelő és együttműködési készség, kulturált és fegyelmezett magatartás,
csapatszellem, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hasonló
területen szerzett tapasztalat. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés.
n RAKTÁROS: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi
eszközeinek gépi nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése;
- a szigorú számadású anyagmozgatási bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi
ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a raktárhelyiségben elhelyezett
anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesítése táblázatba;
- a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások:
terhelhetőség, adminisztratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs
készség, felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos,
megbízható munkavégzés.
n KISZOLGÁLÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐ: Feladatok: - üzleti
alkalmazások üzemeltetése, támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési
feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatok egyeztetése és
dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása; - események monitorozása,
a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT szolgáltatások
mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek
bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés
oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA feltételek
folyamatos biztosítása. Elvárások: minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3
év üzemeltetési tapasztalat munkaállomási és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív,
megbízható, önálló munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolattartó képesség.
Előny, de nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg projektvezetői tapasztalat, vezetői
tapasztalat, B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete,
valamint a 2013. évi L. törvény ismerete.
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületikertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges
szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan
szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli és
karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja azokat, a
munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési műveleteket.
A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő
felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
n MÉLYÉPÍTÉS MŰVEZETŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres
munkavállalókat építési, felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére,
helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető iránymutatása alapján a munka
szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafolyamatok megszervezése;
- a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt munkák
végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a
munkát végző csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és
minőségi ellenőrzése, a felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben
a munka külső vállalkozó bevonását igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása,
ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - folyamatos kapcsolattartás a
társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebonyolításában; - az
irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz
tartozó adminisztrációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő technikusi, vagy
magasabb szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves
tapasztalat; kiváló szervező és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség;
jó kommunikációs készség; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word,
Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: TERC
költségvetés készítő program ismerete.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a XVIII. kerületi
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
Alacska út - 2138 m²- telek – hrsz: 156058/b
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/a/3
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/a/136
Csontváry utca 21. fszt. 224. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/a/224
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/a
Forgó utca – 3065 m² – területhasználat – hrsz: 157239/1
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/2
Forgó utca – 3001 m² – területhasználat – hrsz: 157239/3
garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m² - üzlet – hrsz: 149832/0/a/4
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/64
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/65
Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/a/67
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/69
Havanna utca 1. fszt. 70. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/a/70
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/71
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/61
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/443
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/450
Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/a/451
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/a/6
Havanna utca 50. fszt. 218-219-220 - 41 m² - üzlet – hrsz:151159/a/218
Havanna utca 50. fszt. 223. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/a/223
Havanna utca 50. fszt. 225. – 32 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/a/225
Havanna utca 50. fszt. 227. – 23 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/a/227
Havanna utca 50. fszt. 228. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/a/228
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/a/292
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/a/295
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/a/296
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/a/299
Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/a/297
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/a/298
Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2
lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/a/19
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/a/162
Margó
150228/52/a/131
Projekt
18 Kft. Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz:
Központi
telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7.
Fax: +36 (1) 291-8606
Margó1181Tivadar
utcau. 7.142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/a/133
Postacím:
Budapest, Baross
Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám:
01-10-896405
www.varosgazda18.hu
Margó Tivadar
utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: Honlap:
150228/52/a/138
Adószám: 14269677-2-43
E-mail: p18@varosgazda18.hu
2
Margó Tivadar utca 152. fszt. 2. – 14 m - üzlet – hrsz:150228/52/a/145
__________________________________________________________________________________________________________
Margó Tivadar utca 164. fszt. 75. – 29 m² – üzlet – hrsz: 150228/87/a/75
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/a/132
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/a/160
Sina Simon sétány 3. fszt. 2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/a/161
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/a/69
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/a/148
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/a/162
Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16m2 – üzlet – 150228/65/a/137
Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/a/153
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 – üzlet – hrsz:152411/9
Üllői út 313. fszt. 3. – 25 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 313. fszt. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921
Üllői út 340. fszt. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 - üzlet - hrsz: 152332
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/a/6
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147
Üllői út 405. fszt. 4. - 56 m²- üzlet – hrsz: 150858/0/a/4
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839
Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/a/14
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/a/2
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.
szám alatt
az OtP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés, vagy
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 19. 9.00 - 16.00 óra
Pályázat elbírálása:
2018. február 23. 16.00 óra
Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu
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Programajánló

A Madách Filmklub a böjt idején is várja a nézőket

Programok
Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 11. 11 óra: Mazsola és Tádé
– a Fabula Bábszínház előadása.
Belépőjegy: 990 Ft.
Február 22. 16.30: MagDala – beszélgetés Németh Lívia mandalafestőkineziológussal a színek, szimbólumok
testi és lelki egészség megőrzését
szolgáló pozitív hatásairól. A részvétel
ingyenes!
Február 24. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 25. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna.
Segít a karcsúság megőrzésében, az
izomzat feszessé, a törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: Nagy Melinda.
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 10
500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna.
A foglalkozás az energia-egyensúly
helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra
(New Dance World tánciskola, gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni
és azokról további információt kérni az
elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén
a rendezvényekhez igazodva. Az itt
található Ticket Expressz-irodában
jegyek válthatók koncertekre, színházi
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejövetelekre az elérhetőségeinken való
előzetes egyeztetés alapján.

4seasons Sí- és
Snowboardpark
Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges
pályán folyamatosan lehet sízést,
snowboardozást tanulni. Egyéni és
csoportos oktatás 3 éves kortól kezdve az emberi élettartam és a vállalkozó
kedv határáig. A csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk össze.
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig,
szombatonként 10–13 óráig. A pályán
szakképzett oktatók, különleges
minőségű mesterséges burkolat, két
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és
esti világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 17–18. 10 óra: Nemzetközi
ritmikus gimnasztika verseny a Grácia
Fair SE szervezésében
Deák Ferenc „Bamba”
Sportcentrum

Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 11. 9 óra: Futsalbajnokság
a Városgazda Utánpótlás Akadémia
szervezésében
Február 13. 17 óra: Beiskolázási
szülői fórum a Külső-pesti Tankerületi
Központ szervezésében
Február 16. 15 óra: PLER-Budapest–
KTE serdülő bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 16. 16.30: PLER-Budapest–
KTE ifjúsági bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 24. 15 óra: PLER-Budapest
II–Dabas NB II-es férfi kézilabdamérkőzés
Február 24. 17.30: PLER-Budapest–
Pécs NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 12. 10 óra: Egész napos program a biztonságos
internethasználatról. 15 óra: Interaktív
előadás az internet világát kezdőként
megismerő nyugdíjas érdeklődőknek.
17 óra: Interaktív előadás keretében
hasznos tanácsok az iskolás gyerekek
szüleinek.
Február 14. 17 óra: Izgő-mozgó klub

– cica, kutya
Február 15. 17 óra: Cserbik János
önismereti előadása
Február 21. 16.30: KézműveSzerda
– fonal
Február 22. 17 óra: Előadás az egészséges életmódról: Az egészséges test
– 7. rész. Előadó: Sonnleitner Károly.
A Galéria 18 kiállítóteremben bibliatörténeti kiállítás látható.
Internethasználói foglalkozás indul
kezdőknek 16 órában, délelőttönként
9–13 óráig. Időpontok: február 21.,
28., március 7., 14. Jelentkezni személyesen és a részvételi díj egyidejű
befizetésével lehet. Beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, regisztráltaknak
120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhetnek a könyvtárban!
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 14. 16 óra: Receptcsereklub
– Milyen az igazán finom leves?
Február 23. 16 óra: Könyvajánlók
klubja – Ki mit olvasott utoljára?
A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által összeállított Mesterek és
mesterségek Pestszentlőrincen című
kiállítás látható.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 8. 14 óra: Fehér asztalnál – farsangi vidámság. A NYÉVE
összejövetele.
Február 9. 16.30: Gerinctorna
Február 11. 10 óra: Csokikoncert –
zenei ismeretterjesztő előadás, játék
és muzsika 60 percben
Február 11. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Február 13. 16.30: Gerinctorna
Február 13. 17.30: A máig ható múlt
– Pais István filozófiatörténész, ny.
egyetemi docens előadás-sorozata.
Téma: A humanizmus és a racionalizmus értékeinek védelme.
Február 14. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 16. 16.30: Gerinctorna
Február 17. 14 óra: Az anyósom az
olyan ám – a Fráter Loránd Nótakör
zenés-táncos műsora. Művészeti
vezető: Fényes György.
Február 18. 8 óra: Sakkbajnokság a
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 18. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Február 20. 10 óra: Csillagszemmel – a kerületi óvodások részére
meghirdetett rajzverseny kiállításának
megnyitója és ünnepélyes eredményhirdetése
Február 20. 16.30: Gerinctorna
Február 21. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 23. 16.30: Gerinctorna
Február 25. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Az Aulagalériában február 11-ig a
Velencei Biennáléra kiutazó kerületi
művészek beszámoló kiállítása tekinthető meg. Február 20-tól a Csillagszemmel című gyermekrajzverseny
tárlata látható.
Szombatonként 9 órakor kerámia és
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, klubokról, tanfolyamokról a
291-6564-es telefonszámon lehet
érdeklődni.
Tomory Lajos Múzeum
Központi iroda:
Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő
központjában, a Herrich–Kiss-villában
(Margó Tivadar u. 116–118.) a
látványraktár és a Kondor-emlékszoba
az elérhetőségeink valamelyikén tett
előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online térképes felület a kerület telepeivel, köztéri
és beltéri emlékműveivel, szobraival,
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet:

Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és
Soroksárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, a Kenyér és tank – 1956
pestszentlőrinci és pestszentimrei
eseményei című tanulmánykötet teljes
tartalmával: http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: a Kaesz
Gyula építész-belsőépítész-grafikus
életművét bemutató kiállítás február
16-ig látható. Nyitvatartás: hétfőtől
péntekig 10-től 17.30-ig. A Pavilongaléria február 17. és 28. között
átalakítás miatt zárva tart.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes egyeztetés alapján, tárlatvezetés
magyarul és angolul, helytörténeti
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások minden korosztálynak (a
teljes kínálat megtalálható a honlap
Múzeumpedagógia menüpontjában),
vándorkiállítások kölcsönzése.
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra
között tart nyitva.
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől a
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Pestszentimrei
Könyvtár

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Február 23. 17.30: Amíg utazunk –
Gévai Csilla könyvsorozatának játékos,
interaktív bemutatója Budapest
közlekedéséről. Kérjük, regisztráljanak
könyvtárunk elérhetőségein.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra
között várja a látogatókat. Kedden és
szombaton zárva.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 8. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés
szükséges.)
Február 9. 9.30: Baba-mama klub.
Belépőjegy: 750 Ft, testvérek esetén:
1250 Ft.
Február 9. 18 óra: Jézusa kezében
kész a kegyelem – Lázár Csaba
előadása Arany János balladáiból.
A belépés ingyenes, de előzetes
jelentkezést kérünk elérhetőségeink
valamelyikén.
Február 10. 9–13 óra és 14–18
óra között: PIK-varróklub. Varró
workshopok kis csoportokban kezdőknek és haladóknak. Részvételi díj:
5000 Ft/alkalom.
Február 10. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy:
600 Ft.
Február 13. 20 óra: Felnőtt tánciskola.
Részvételi díj: 4000 Ft/5 alkalom.
Február 14. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk
és kreatív megoldások a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 14. 18 óra: México mi amor –
Rocháné Büdy Annamária fotókiállításának megnyitója a Nemzetek Napja –
Latin-Amerika alkalmából. A kiállítást
David R. Nájera, Mexikó budapesti

nagykövete nyitja meg. Köszöntőt
mond Kucsák László országgyűlési
képviselő. A kiállítás március 3-ig
tekinthető meg.
Február 16. 12 óra: A Borostyán
Gondozási Központ és a Gyöngyvirág
Szociális Szolgálat közös farsangi
bálja.
Február 16. 16.30: Családi táncház és
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit. Az
ingyenes rendezvény a Csoóri Sándor
Alap támogatásával valósul meg.
Február 18. 10 óra: Nemzetek Napja
– bemutatkozik Latin-Amerika. A
belépés ingyenes!
Február 20. 18 óra: Tudatos életmód
klub. Téma: A szervezet kiürült tartalékainak feltöltése. Előadó: Kisa Judit,
belépőjegy: 400 Ft.
Február 21. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk
és kreatív megoldások a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 21. 17.30: Kertbarátklub. A
téma a palántanevelés, az előkészületek. Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés
ingyenes!
Február 22. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés
szükséges.)
Február 23. 14 óra: A házasság hete
– ökumenikus házaspári találkozó.
A pestszentimrei egyházak közös
rendezvénye.
Február 24. 9–13 óra és 14–18
óra között: PIK-varróklub. Varró
workshopok kis csoportokban kezdőknek és haladóknak. Részvételi díj:
5000 Ft/alkalom.
Február 24. 10 óra: Kreatív kézműves
klub gyermekeknek. Manuális
készség- és kreativitásfejlesztő foglalkozások különleges technikákkal és
alapanyagokkal. Részvételi díj: 200 Ft
+ a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 24. 14.30: Rajzmeditációs
klub. A téma a könnyed rajzolás.
A foglalkozásokat Hrubos Margit
rajzmeditációs oktató vezeti. Részvételi
díj: 3500 Ft/alkalom. A tanfolyam és a
workshop minimum 5 fő jelentkezése
esetén indul. Előzetes jelentkezés:
Hrubos Margit (06-30-325-2193)
vagy az elérhetőségeink egyikén.
Február 24. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy:
600 Ft.
Február 25. 15 óra: Az ördög nem
alszik – a Pesti Művész Színház
előadása, Straub Dezső rendezésében.
Belépőjegy: 2500 Ft.
Minden csütörtökön 10 órakor szeniortánc, 18 órakor NIA-foglalkozás. A
részletekről az elérhetőségeinken lehet
érdeklődni.
Polgárok Háza
Üllői út 517.

Február 18. 16 óra: Madách Filmklub.
Műsoron: Senki bolondja – magyarul
beszélő amerikai film. Főszerepben:
Paul Newman, Melanie Griffith. A
belépés ingyenes!

Februári véradások

A Magyar Vöröskereszt február 12-én
9.30-tól 12.30-ig a Karinthy Frigyes
Gimnáziumban (1183 Thököly út
7.), 14 órától 18 óráig pedig a XVIII.
kerületi Rendőrkapitányságon (1183
Üllői út 438.) rendez véradást.
A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat és a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, valamint a
TAJ-szám megadása is szükséges.

Mexikó csodái

Latin-Amerika egyik gyöngyszeme az
aztékok kincsét őrző Mexikó, amelyet
most lehetőség nyílik közelebbről is
megismerni Rocháné Büdy Annamária
fotói jóvoltából. A kiállítás ünnepélyes
megnyitója február 14-én 18 órakor
lesz a PIK-ben. Köszöntőt mond David
R. Nájera, Mexikó budapesti nagykövete és Kucsák László országgyűlési
képviselő. A tárlatot március 3-ig lehet
megtekinteni.

Indul a filmklub
Az idén 14 éves Madách Filmklub a hagyományoknak
megfelelően a Polgárok Házában (Üllői út 517.) folytatja
a vetítéseit, és az eddigiekhez hasonlóan a klasszikus
mozizás élményét szeretnék visszaidézni és egyben
feleleveníteni.
Az első alka lomma l,
február
18-án, vasárnap 16
órakor Paul
Newman
és Melanie
Griffith főszereplésével a Senki
bolondja
című 1994ben készült amerikai filmet láthatjuk. A főhőse Sully, egy mogorva fickó. Élete nagy részét sörivással és szivarozással töltötte, meg
azzal, hogy igyekezett kibújni minden felelősség alól. Sosem akart
felnőni, és most, mint derült égből a villámcsapás, nemcsak a fia
jelenik meg, hanem még egy unoka is jön vele. Sully nem ér rá erre:
szeretne nyugodtan pókerezni, iszogatni a barátjával és elcsábítani
annak feleségét. De aztán rájön, hogy muszáj tudomást vennie a jövevényekről. Aztán arra is rájön, hogy ez nem is baj. Sőt jó! Sőt már
nem tudna nélkülük élni!
A főszereplő Paul Newman több díjat is kapott a filmben nyújtott
alakításáért.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak!

A kultúra
tálalva

Hajdanán azt tanították, hogy színházban enni-inni neveletlenség. Manapság szinte kötelező – legalábbis, ha
gasztroszínházba látogat az ember.
Nem mindennapi élményben lesz része annak, aki március 10-én
Kecskemétre tart a Vasvári Pál Polgári Egyesülettel. A kirándulni
rendkívüli módon szerető csapat ugyanis borkóstolóval egybekötött
színházi előadásra látogat el.
– Kecskeméti származású vagyok, és habár már nagyon hosszú
ideje itt élek a kerületben, szeretettel gondolok a szülővárosomra,
és másoknak is szívesen mutatom meg az értékeit – avatott be Tóth
Kálmán önkormányzati képviselő, az egyesület társelnöke, a kirándulás szervezője. – Kecskemét egyik újabb nevezetessége a fiatal
színészek által létrehozott Hírös Gasztroszínház, amelynek korábban láttam már egy előadását, és úgy gondoltam, ezt érdemes az
egyesület tagjainak is megmutatni.
A Keserű aszú című előadás, amely közben a Koch Borház borait kóstolhatja meg a közönség, a párkapcsolat jelentőségét vizsgálja különböző élethelyzetekben.
Ê K. Gy.

Zenés bábjáték
a Rózsában

„Tartsuk meg Tádét, Manócska! Tartsuk meg!” – kérleli Mazsola
Manócskát, amikor megtalálják a kis tengerimalacot. Mazsola később százszor is megbánja, hogy befogadták a malackát, hiszen az
nála sokkal kisebb, gyámoltalanabb és nem lehet vele akkor és úgy
játszani, ahogy ő szeretne. Az olykor szigorú, ám mindig megértő
Manócska segítségével Mazsola jószívűsége újra meg újra felülkerekedik a dacosságán.
Mazsola és Tádé – zenés bábjáték a Fabula Bábszínház előadásában. Időpont és helyszín: február 11. (vasárnap) 11 óra, Rózsa Művelődési Ház Belépőjegy: 990 Ft/fő.

jótékonysági
koncert

Hatodik alkalommal ad jótékonysági koncertet a kerületben zenészbarátaival Kucsák László országgyűlési
képviselő. A már hagyományosnak mondható karitatív
estet március 3-án 18 órakor tartják a Rózsa Művelődési Házban. A bevételt ezúttal is nemes célra ajánlják
majd föl a fellépők.
Legutóbb tavaly februárban adott hasonló műsort Kucsák László.
Akkor rekordbevétel született, csak a jegyek árából több mint 800
ezer forint gyűlt össze. Az összeggel az országgyűlési képviselő és
társai a kerületi egészségügyi szolgáltatót támogatták, a pénzből a
gyermekek hallásvizsgálatához szükséges orvosi berendezéseket vásároltak.
2016-ban a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, a
NYÉVE, 2015-ben a Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa, 2014ben a Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztálya, 2013-ban
pedig a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány
részesült hasonló támogatásban. Tavaly novemberben Kucsák Lászlót és csapatát Óbudára is meghívták, az ott tartott koncert bevételét
Menczer Erzsébet választókerületi elnök a Szent Margit Rendelőintézet javára ajánlotta fel, a pénzből egy cisztoszkópot vásároltak.
Az országgyűlési képviselő az elmúlt év decemberében adománygyűjtést is szervezett, az ajándékokkal a kerületi gyermek- és
lakásotthonok fiataljait lepték meg karácsonykor.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Szinte minden megújul a Vilmos Endre Sportcentrumban és a Gerely utcai pályán Sport
Megújulnak, megszépülnek a kerületi pályák

Ahol öröm
lesz sportolni

Bamyár László, a Városgazda Zrt. ügyvezető igazgatója és Lévai István Zoltán alpolgármester terepszemlét tartott
az első ütemben megújuló pályákon

�

Javában zajlik a munka a Gerely utcai pályán és a Vilmos
Endre Sportcentrumban. Egyebek mellett élő- és műfüves
pályákat építenek, s új öltözők és zuhanyozók fogadják
majd a sportolni vágyókat. Ezekről a beruházásokról kérdeztük
Lévai István Zoltán alpolgármestert és Kissné Baumann Gizellát,
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. sportszervezési osztályvezetőjét.
Ha visszagondol az ember az „átkosra”, azzal szembesül, hogy akkoriban
nem kevesebb, mint 18 sportpálya volt
a XVIII. kerületben. Ez bizony irigylésre
méltó számnak tekinthető, ám az önkormányzat vezetése mindent megtesz
azért, hogy ne kelljen nosztalgiázni, hanem napjainkban is olyan pályák várják
az embereket, amelyeken valóban öröm
és élmény a sportolás.

Csak tíz százalékot

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a kerületi sportlétesítmények színvonalának,
összkomfortjának is ugyanolyannak kell
lennie, mint bármely más építménynek.
Sőt, ha lehet, még egy fokkal szebbnek
és jobbnak kell lenniük, hiszen százak,
sőt ezrek veszik igénybe a szolgáltatásaikat. Jelenleg is folynak munkálatok és
építkezések a kerületi sportpályáinkon,
hogy azokra örömmel látogassanak ki
a mozgásra, kikapcsolódásra vágyók
– mondta Lévai István Zoltán alpolgármester. – A nyár végére a Gerely utcai
sporttelep és a Vilmos Endre Sportcentrum újul meg.
Élő- és műfüves pályákat adnak át, valamint több száz négyzetméternyi öltözőt
és az azokhoz tartozó zuhanyozókat.
– A budapesti pályaépítési programot
a Magyar Labdarúgó Szövetség bonyo-

lítja le, méghozzá a lehető legkedvezőbb
módon. A 90 százalékos támogatás
mellé az önkormányzatnak 10 százalékot kell biztosítania – informált Kissné
Baumann Gizella. – Ez összességében
700 millió forintot jelent, vagyis ebből
az összegből jut 70 millió a kerületre.
Persze sokkal többet mond az, ha a 90
százalékot, a 630 milliót nézzük, vagyis
azt az összeget, amennyivel az állam járul hozzá a beruházáshoz.

Már csak
néhány hónap
Elmondta Kissné Baumann Gizella
azt is, hogy az első ütemben a Vilmos
Endre Sportcentrum, vagyis az egykori
Malév-sporttelep és a Gerely utcai pálya újul meg. Ezeken a helyeken már
folyamatban van a munka, s ahogy írtuk, a nyár végére teljesen megújulnak
mind a pályák, mind a kiszolgálóegységek.
Lévai István Zoltán úgy tájékoztatott, hogy a Gerely utcában nemzetközi
szabvány szerint épülő élőfüves pályát
adnak majd át, s nem feledkeznek meg
a labdafogó hálókról sem. A négy új
öltözőben teljes összkomfort közepette
készülhetnek majd a „fellépésre” a csapatok, s természetesen lesz büfé is.

Visszatér az atlétika

Ami azonban még ennél is fontosabb,
visszatérhet a kerületbe az atlétika.
– Felújítjuk a négysávos salakos atlétikai pályát is, amit már régen terveztünk,
s most végre valóban meg is valósíthatjuk. Kialakítunk távolugrógödröt is.
Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy az építkezéseket úgy oldják
meg, hogy azokból minél kevesebb kényelmetlensége származzon a pályák
környékén élőknek. Az építők igyekeznek úgy dolgozni, hogy amikor elkészülnek az új pályák, mindenkinek csak
az jusson az eszébe, hogy gyarapodott a
kerület, ismét több helyen nyílik lehetőség a mozgásra, a sportolásra.
Ezek lesznek
A Vilmos Endre Sportcentrumban mű- és élőfüves
pálya épül, valamint új
öltözőket, zuhanyozókat
alakítanak ki. A Gerely utca
élőfüves pályával gazdagodik, valamint új kiszolgálóhelyiségeket is átadnak.
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Zsinórlabda,
ugrálóasztal

Nem akármilyen sporteseményt szervezett január utolsó
szerdáján a FODISZ. Az enyhe értelmi fogyatékossággal élők
regionális diákolimpiájának a zsinórlabdadöntőjét bonyolították le a Thököly úton lévő Pogány Frigyes Szakgimnázium tornatermében. A fiatalok sporteseményén túl volt egy
másik sportos programja is ezen a napon a FODISZ-nak.
Ugrálóasztalt adtak át a Robogó óvoda kicsinyeinek, akik
nagy örömmel vették birtokba a játékszert
Rögtön az elején tisztázzuk, mit is jelent az, hogy
FODISZ. Nos, a mozaikszó a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és
Szabadidősport Szövetsége elnevezést takarja,
tehát abszolút a sportról
szól. A zsinórlabda pedig
nem más, mint a népszerű
röplabdázás édestestvére.
Amint a gyerekeket elkísérő testnevelőktől megtudtuk, a játék a klasszikus
röplabda szabályrendszerét követi, alig tér el attól.
Az egyetlen különbség
az, hogy a labdát a poén
eléréséhez nem leütik, hanem csupán átdobják az
ellenfél térfelére.
A Pogány Frigyes iskola tornatermében, de a
méretei okán írhatjuk, azt
is, hogy tágas sportcsarnokában, három iskolai
csapat mérte össze a tudását.
– Népszerű a játék a
gyerekek körében, akik
elsajátítanak egy új sportágat – mondta Kerekes Béla, a FODISZ budapesti
versenyigazgatója.
A három csapat – a X. kerületi Gém utcai, a gödöllői és a tatai – körmérkőzése ezt támasztotta alá. Izgalmas, változatos labdamenetekkel szórakoztatták a közönséget, amely elsősorban az iskolatársak közül került ki.
– Komolyan vesszük a játékot, hetente többször edzünk. Részben, mert
szeretjük, részben azért, mert meg kell tanulnunk, ki hova helyezkedjen a
szervánál, a labdameneteknél – mondta egy hosszúra nőtt tatai fiatalember,
aki, ha így folytatja, könnyedén átlát majd a háló fölött, sok kellemetlenséget okozva az ellenfeleknek.
Az egyenlőség jegyében az együttesekben fiúk és lányok egyaránt helyet
kaptak. A hatfős csapatokban a négy fiú mellett két lány lépett pályára. El
lehet mondani, hogy „nem lógtak ki” a labdamenetek színvonalából, ők is
ugyanúgy megharcoltak minden egyes poénért, mint a fiútársaik.
Természetesen ott volt a Thököly úton Toponáry Gábor, a FODISZ ügyvezető elnöke is, aki elmondta, hogy egyre jobban kedvelik a gyerekek ezt a
sportágat, mert elsősorban nem a kőkemény leütésekről szól, hanem arról,
hogy miként lehet a három labdaérintés után a lehető legjobb helyzetből
átdobni a labdát az ellenfél térfelére.
A látottak alapján a gyerekek „jól dobáltak”, mert a látványos labdamenetekkel igazi (diák)olimpiai hangulatot varázsoltak a tornaterembe.
A zsinórlabdaderbivel nem ért véget a FODISZ sportos délelőttje. Nem,
mert a szövetség az idén ünnepli a tizedik születésnapját, s a jubileum alkalmából minden hónapban meglep egy oktatási intézményt valamilyen
sportos ajándékkal. A sort egy kerületi óvoda, a Kondor Béla sétányon
található Robogó nyitotta meg. Az oda járó gyerekek gazdagodtak egy
ugrálóasztallal, amit azonnal birtokba is vettek. Elnézve a sportos kedvüket, nem pihen majd sokat az ajándék.

Valkusz újra
ütőt foghat

Egészen biztosan nem zárja a szívébe az elmúlt évet Valkusz
Máté, a kerületünkben élő ifjú tenisztehetség, a nemzetközi
mezőnyben is bemutatkozott fiatalember. A hihetetlenül balszerencsés időszak után a menedzser-édesanyát, Valkusz
Valériát kérdeztük.
– Remélem, kimondhatom, hogy most már túl vagyunk a nehezén, túl minden balszerencsén, és végre teljes és sikeres év állhat Máté előtt. Rá is ráfér,
meg ránk is, mert valóban nehéz időszakon vagyunk túl – mondta Valkusz
Valéria.
– Örömöt az jelenthet, hogy a fiát beválogatták a belgák elleni Davis kupa-csapatba. Igaz, pályára nem lépett, de ott volt Liège-ben.
– Igen, tényleg boldogok lehettünk a kapitány döntése után, mert ez azt
jelzi, hogy változatlanul számít rá, bízik benne.
– Mi történt valójában, miért kellett kihagynia szinte az egész évet Máténak?
– Ha elkezdeném sorolni, itt ülnénk órákon át… Sérülések, betegségek…
Amikor végre meggyógyult, felépült, kezdődött újra az egész. Remélem,
szebb, sikeresebb időszak áll a fiam előtt az idén.
– Az elmondottak alapján erőnléti hátrányba is kerülhetett az ellenfelekkel szemben.
– Igen, de nem ez az első számú gond, hanem a meccshiány. Az, hogy
úgy „közlekedjen”, játsszon a pályán, mint a sérüléseit és a betegségeit megelőző évben, 2016-ban.
– Az edzője, Kuhárszky Zoltán hogy látja, mennyi idő kell Máténak ahhoz, hogy újra teljes értékű és erejű teniszező legyen?
– Ez már rajtuk múlik. Ha nem jön közbe semmi váratlan, akkor két-három hónap múlva a régi Mátét láthatjuk a pályán, de a tavalyi év után félve
mondok ki bármit is…
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Portré

Monspart Sarolta nyomdokain futnak
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Ismét büszke lehetett
a kerület a sportos
mivoltára. A diákolimpikonokat elismerő november 22-i ünnepségen
számos kiváló ifjú sportoló
vehetett át elismerést
Galgóczy Zoltán alpolgármestertől és Marosi
Ádámtól, a londoni olimpia
bronzérmes öttusázójától.
Nem volt könnyű választanunk a jók
közül, de végül a tájékozódási futó
Máramarosi Annával és Ritával beszélgettünk, aminek az az oka, hogy ők
egy családot és egy általános iskolát, a
Brassó utcait képviselik.
Ott volt az ünnepségen a csendes
szavú lánykák mellett az édesapjuk,
Máramarosi István is. Ő az elmúlt hónapokban, években nem futott, nem is
„tájékozódott”, de egészen biztos, hogy
a maga módján sokat tett hozzá a lányai sikeréhez.
– Nincs megállás, naponta megyünk, edzünk, mert eredményt csak
ez hoz. Sok fáradságért kárpótolta a
lányokat az, hogy a tájékozódási futásban megnyerték a diákolimpiát, nekem
pedig azt jelentette ez, hogy jó úton
járunk – mesélte büszkén az apa, aki,
akárcsak a lányai, a Törekvés SE-ben
sportolt. Egyébként van még két gyermek a családban, s „mellesleg” Dóra és
Ákos is sportol.

A Máramarosi
lányok

Ahol a sport és a tanulás áll a család életének középpontjában
me meg édesanyánk napi gondoskodása nagyon sokat számított – vallották
mindketten.
Anna azt mondta, hogy náluk tényleg minden a sport és a tanulás körül
forog. A Máramarosi lányok bebizonyították, hogy a test és a szellem nevelése
békességben megfér egymás mellett. A
Brassó utcai iskola két diákja „egyhangú” osztályzatokat visz haza nap nap
után, sőt évről évre. Jószerével csak az
ötöst ismerik, egy-egy „csúfoskodó”
négyest leszámítva.

Akarat, kitartás

S hogy erre miért van szükség?
– Amikor esténként lefekszünk,
akkor érezzük jól magunkat, ha valamennyi tantárgyból megtanultuk a leckét, és edzettünk is – mondták szinte
egyszerre és nem összebeszélve.
Vajon mit lehet hozzátenni e két leánygyermek felnőttes mondataihoz?
Talán csak annyit, hogy amennyiben továbbra is velük lesz az akarat és a
kitartás, akkor a nemzetközi versenyeken is helyük lesz.

Apu is, anyu is

Amit a diákolimpiai aranyérmes lányokról tudni kell: Rita 2005-ben,
Anna egy évvel később, 2006-ban
született. A suliban azért van köztük
mégis két évfolyamnyi különbség, mert
Rita évvesztes volt. Mindketten a diákolimpia országos versenyében szereztek
bronzérmet, s mindketten szerények,
ami egy sportpályafutás első lépéseinél
nem is olyan rossz.
De hallgassuk őket, hogy mit mondtak.
Rita mint „korelnök” azt mesélte,
hogy a tájékozódási futás előtt megismerkedtek az úszással, a mezei és a
sífutással is. Végül a tájékozódási lett
az igazi számukra, s ma már csak ezzel foglalkoznak versenyszerűen. Az

A tájékozódási futó Máramarosi Annára és Ritára a Brassó utcai iskolában is büszkék
életük arról szól, hogy iskolába járnak,
edzenek az édesapjukkal a minél jobb
eredmények reményében, miközben

az édesanyjuk, Éva asszony mindenre
odafigyel.
– Nem is gondoltunk arra, hogy el-

ismerik itt, amit a sportban elértünk,
de az egészen biztos, hogy lendületet
ad nekünk. Édesapánk állandó figyel-

Az elégedett diri
A Brassó Utcai Általános
Iskola igazgatója, Tasnádi
András érthetően büszke a
két lányra.
– Az iskolában mindketten
kitűnő tanulók, az
edzéseken és a
versenyeken pedig a
maximumot nyújtják. Jobb
diákokat nem is kívánhat
egy igazgató.
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Arany a Rózsában

Ünnep volt a Rózsa Művelődési Házban január 29-én: a magyar irodalom ünnepe.
A zsúfolásig megtelt nézőtéren idősek és fiatalok hallgatták meg a Jézusa kezében kész a kegyelem című, Arany János-balladákból készült irodalmi összeállítást,
amellyel a költő születésének 200. évfordulójára emlékeztek.

A közönség rendhagyó irodalmi rendezvény részese volt, hiszen a műveket kiválasztó és előadó
Lázár Csaba személyében nemcsak kiváló balladatolmácsoló színművészt, hanem a balladák
megértéséhez elengedhetetlen történeti hátteret is kiválóan ismerő és azt bemutató művelt
embert, igazi „népművelőt” ismerhettünk meg.
Mint ahogy ő maga is vallja: előadásainak ismeretterjesztő szerepet is szán.
A műsorban öt különböző hangulatú ballada
hangzott el, melyekből négy az 1850-es években,
a költő nagykőrösi évei idején született. Elsőként
a Szent László című művet hallgathattuk meg,
majd a költő vígballadája, a Pázmán lovag fakasztott derűt a közönség körében. A Nagykőrösön töltött években született meg a műsorban
elhangzó két komor hangulatú történelmi ballada, a Szondi két apródja és A walesi bárdok is,
amelyek hű tükörképei a levert forradalom és
szabadságharc utáni állapotnak, de a bukás ellenére is biztatólag, erőt adva szólnak a megtört
nemzethez.
Az előadás az Őszikék-korszak megrázó balladájával, a Híd-avatással zárult. Azzal a balla-

dával, amely a magyar nagyvárosi költészet nyitánya a kapitalizálódó Budapest sötét árnyaival
és történéseivel, a Margit híd avatásán a nincstelenek, a társadalom szélére sodródó emberek
látomásszerű haláltáncával.
A végtelenül szerény, visszahúzódó, önmaga tehetségében gyakorta kétkedő Arany János
legkedvesebb barátai egyikének, Gyulai Pálnak
írta az alábbi sorokat: „Több eréllyel, szilárdsággal, kitartással tán lett volna belőlem valami, de
ez hiányzott mindig. Tehetségem (amit elvitatni
nem lehet, különben nem volnék ott, hol most
vagyok) mindig előre tolt, erényem hiánya mindig hátravetett, s így lettem, mint munkáim nagyobb része, töredék. Csinálj te belőle egészet!”
A Gyulai Pálhoz intézett kérést minden kor,
így a mai kor olvasója és közönsége is kérésként
fogadhatja el.
A vastapssal jutalmazott előadást Laczó Zoltán Vince zeneművész nagyszerű gitárjátéka varázsolta meghitté.
A műsort a pestszentimrei érdeklődők február 9-én 18 órától láthatják a PIK-ben.
Ê -dziuba-

