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P E S T S Z E N T L Ő R I N C – P E S T S Z E N T I M R E

K Ö Z É L E T I

L A P J A

Csendesebb
repülés
A légi forgalmat irányító
céggel folytatott tárgyalásoknak köszönhetően a jövőben
kevesebb zaj érheti a le- és
felszálló repülőgépek miatt
az Erzsébet- és a Bélatelepen
lakókat.

Sörök, borok,
vidám napok

A XVIII. kerület önkormányzatának vezetősége, miután értesült
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát érintő új műszeres szabványindulási
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TUCATNYI SÖRFŐZDE RENDKÍVÜL SZÉLES KÍNÁLATA CSÁBÍTOTTA A PESTSZENTLŐRINCI KOSSUTH TÉRRE AZ AUGUSZTUS
3–5. KÖZÖTT NEGYEDIK ALKALOMMAL MEGRENDEZETT SZENT LŐRINC-NAPI KÉZMŰVES SÖRFESZTIVÁL KÖZÖNSÉGÉT. VILÁGOS, BARNA ÉS BÚZASÖRÖK, VALAMINT AZ ÉVEK ALATT EGYRE TÖBBEK KEDVENCÉVÉ VÁLÓ GYÜMÖLCSÍZESÍTÉSŰ SÖRITALOK HABZOTTAK A POHARAKBAN, KORSÓKBAN.
PUSKÁS ATTILA
A XVIII. kerület immár hagyományosnak mondható nyári
gasztrofesztiválján a sör mellett
kóstolható volt számos pálinkaféle, és azok is megtalálhatták
kedvenc italukat, akik a bort
vagy az abból készülő fröccsöt
kedvelik.

A SÖR ÜNNEPE

– Augusztus első péntekje a
sör világnapja, így igazán stílusos, hogy ezt egy sörfesztivállal ünnepeljük – mondta
szombat esti rövid köszöntőjében Ughy Attila polgármester.
A fesztivál ötletgazdája, Galgóczy Zoltán alpolgármester pedig
leginkább annak örült, hogy a
rendezvény egyre népszerűbb, és
valódi családi programmá vált:

– Nagyon sok embert hoz
össze ez a fesztivál, amiről
most már elmondható, hogy
a kerület második legnagyobb
gasztrokulturális találkozójává
nőtte ki magát.
Bebizonyosodott az, amiben a kezdetekkor az alpolgármester is csak reménykedett: a
főváros dél-pesti régiójában is
van helye a sörfőzés hagyományaira épülő többnapos gasztronómiai és kulturális rendezvénynek.
Az italok és a hozzájuk társuló különféle ételek árusai – a
lángostól a sült kolbászon át a
kürtős kalácsig minden megtalálható volt az ízek utcájában
– mellett a Kossuth tér nagy részét foglalták el a minividámpark játékai. Ugrálóvár, körhinták és kisvonat, valamint
dodzsem is várta a kicsiket és

a nagyobbakat. Gyerek pedig
volt bőven, mert rengeteg család jött ki a fesztiválra, amelynek három napja alatt valóban
minden korosztály találhatott
magának szórakozást, akár a
gazdag színpadi programok,
akár a különféle játékok révén.

CSALÁDI
SZÓRAKOZÁS

Kis túlzással az is megállapítható, hogy a szórakoztató játékok lassan nagyobb területet
foglalnak el a Kossuth téren,
mint maguk a sörös standok.
Az egyre szebb téren szerencsére bőven van hely, és lesz
még több is, amint befejeződik a felújítás újabb üteme.
Lesz tehát hova terjeszkednie
a fesztiválnak, legyen szó a jö-

vőben még több sörkimérésről
vagy játszóhelyről.
A tucatnyi sörkimérés között több olyan sörfőzde is
elhozta régi és új termékeit,
amelyik már a legelső, 2015-ös
fesztiválon is részt vett. Ilyen
volt például az Erdélyt képviselő Csíki Sör, amely – megküzdve a névhasználatért – a
határon túli magyar sörkultúrát képviseli évről évre jellegzetesen markáns ízvilágú, erőteljes söreivel.
A magyar történelemből
fakad, hogy hazánkban az
évszázadok folyamán a német, úgynevezett lager típusú
sörök terjedtek el. A fesztiválon továbbra is ezek a sörök
a legkedveltebbek, de a kínálat egyre szélesebb. A legtöbb
sörfőzde kínál már búzasört,
és egyre több helyen készül az

angol típusú, felsőerjesztésű –
ale – sör. Ezt az alsóerjesztésű
lagernél testesebb, „tartalmasabb” sörfajtát már nálunk is
szívesen fogyasztják a sörkedvelők.
Az első lőrinci sörfesztiválon a legtöbben még csak
nézegették, legfeljebb óvatosan kóstolgatták a különböző
gyümölcsös ízesítésű, színes
söritalokat, de mostanra már
valódi kedvencekké és a fesztivál kínálatának elmaradhatatlan részévé váltak ezek a sörök
is. Sőt a gyümölcsös söröknek köszönhetően egyre több
hölgyvendég is szívesen látogat
ki a Kossuth térre. Narancstól
a meggypirosig, hagyományos, világos aranysárgától a
barnán át egészen a feketéig
habzott a nedű a poharakban.

Folytatás a 8. oldalon

eljárásokról, a lakosság érdekeit
képviselve hivatalosan is arra
kérte a HungaroControl Zrt-t,
hogy egyoldalúan ne vezessen
be olyan eljárásokat, amelyek a
repülőgépek le- és felszállásával
kapcsolatos műveletekben a
kerület lakosságát zajkeltéssel,
illetve káros anyag kibocsátásával hátrányosan érintik. Ughy
Attila polgármester és Dömötör
István alpolgármester, a területrész képviselője tárgyalásokat
kezdeményezett a HungaroControl vezetőségével annak érdekében, hogy az augusztus 16-án
hatályba lépő eljárási protokoll
kedvezően érintse a kerület
lakosságát.
Az új hivatalos eljárás kevesebb
lehetőséget nyújt a pilótáknak
a szabványos eljárástól történő
eltérésre, ezenkívül több más
megoldást is tartalmaz a zajcsökkentés érdekében.
Bővebben a 3. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A TUDÁS HATALMA

2. oldal

IDÉN ŐSSZEL A 13. SZEMESZTERÉT KEZDI MEG az
önkormányzat és a Zsigmond Király Egyetem
által szervezett kerületi Nyugdíjas Akadémia,
amely az egyetem országos idősoktatási
programjának „zászlóshajójaként” évről évre telt
házas előadásokkal és tanfolyamokkal bizonyítja, hogy a tudás megszerzése nem csak a
fiatalokat érdekli, és nem csak az ő kiváltságuk.

AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

5. oldal

A RÁKBETEGSÉG az egyik leggyakoribb halálok
Magyarországon. A legtöbb embert félelemmel
tölti el, mégis keveset teszünk a megelőzése
érdekében. Pedig idejében végzett szűréssel,
egyes típusoknál védőoltással megakadályozható a kialakulása. A nők között a mellrák után
a méhnyakrák a leggyakoribb rosszindulatú
daganat, de ez utóbbi ellen létezik védőoltás.

TÁBOROZÁS

7. oldal

LASSAN VÉGET ÉR A NYÁR, az augusztus 20-i
héten az utolsó turnusban vakációznak a
gyerekek a Bókay-kertben, az önkormányzat
napközis táborában. A közös élmények mellett
számos barátság is köttetett a tábori programokon, amelyek három évtizede töltenek be fontos
szerepet nemcsak a XVIII. kerületiek, hanem a
környező települések gyermekeinek életében is.

BÓKAY-KERTI NAPOK

9. oldal
15.
oldal

A KORÁBBAN SZEPTEMBERI KÓSTOLÓNAK
HÍVOTT, ősz elején megtartott eseményt másodszor rendezi meg Bókay-kerti Napok néven
az önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. A kerület legjelentősebb gasztrokulturális fesztiváljára, amelynek középpontjában
ezúttal is a főzőverseny áll, szeptember 7-én és
8-án várják a kerületi családokat.

MEGINT HABÁN-UDVAR

14.
15. oldal

CSUPA-CSUPA IZGALMAS PROGRAMMAL fogadja
az érdeklődőket a Habán-udvar – Imrei Közösségi Napok rendezvénysorozat augusztus 21.
és 26. között a Nemes utca 28. alatt található
Baptista Imaház és Közösségi Otthonban. A
főszervező, Háló Gyula lelkész oly színes és
sokrétű programról számolt be, hogy tényleg
érdemes lesz ellátogatni a Habán-udvarba.
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KÖZÉLET

Hetedik évfolyamát kezdi meg a Nyugdíjas Akadémia

SEGÍTÜNK
Közérdekű
információk
és címek

A TUDÁS HATALMA
Az időskori tanulás fiatalon tart

DÖMÖTÖR ISTVÁN
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.

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

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

GALGÓCZY ZOLTÁN

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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.

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

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

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

BAUER FERENC

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

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.

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

KORMÁNYABLAK

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

Indul az őszi Nyugdíjas Akadémia, és a hagyományaihoz tartozik, hogy a legszorgalmasabbak a szemeszter végén
Ughy Attila polgármestertől oklevelet kapnak
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Vannak babonás emberek, de szép számmal akadnak olyanok is, akiknek például a 13-as szám
szerencsét hoz. Az ősszel a 13. szemeszterét megkezdő Nyugdíjas Akadémia résztvevői minden
bizonnyal az utóbbi csoportba tartoznak, hiszen kitartásuknak és érdeklődésüknek köszönhető,
hogy szeptember 15-én ismét elindulnak a szombati előadások és a különféle tanfolyamok.

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

Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

KÖZJEGYZŐK

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809
................................................................................

ZSEBŐK ZOLTÁN
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN
SZAKRENDELŐ

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

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

IMRE-HÁZ

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

www.bp18.hu

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

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

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

UGHY ATTILA

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 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

PUSKÁS ATTILA		
A Zsigmond Király Egyetem
– augusztus 1-je óta Milton
Friedman Egyetem – és Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata hosszú évek óta
működik együtt a szeniorképzés területén. A XVIII. kerületi
Nyugdíjas Akadémia az egyetem országos idősoktatási programjának „zászlóshajójaként”
évről évre telt házas előadásokkal és tanfolyamokkal bizonyítja, hogy a tudás megszerzése
nem csak a fiatalokat érdekli, és
nem csak az ő kiváltságuk.

INGYENES
KÉPZÉSEK
Az elmúlt években nagy népszerűségnek örvendtek a
geopolitikai, művészet-, vallás- és sporttörténeti témákat
feldolgozó előadások. Emellett
olyan tanfolyamok indultak,
amelyek keretében többszintű nyelvi képzést, önismereti
gyakorlatokat tartottak, továbbá ki lehetett próbálni a jobb
agyféltekés rajzolást, és volt
feng shui tanfolyam is. Ősztől
folytatódik a szeniorképzés, s
az előadásokat követően az el-

hangzottakhoz kapcsolódóan
kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik.
A szombati előadásokon
túl régi és új tanfolyamokon is
részt lehet venni, és ahogy az
előadásokon való részvételért
sem kell fizetni, úgy a tanfolyamok is díjmentesek.

RÉGI ÉS ÚJ
TÉMAKÖRÖK

A különféle – angol, német,
francia és olasz – nyelvi kurzusok, a geopolitika, a művészet- és vallástörténet mellett

Az őszi szemeszter előadásai
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezen az őszön is hét alkalommal hallgathatnak előadásokat a
nyugdíjasok a polgármesteri hivatal tanácstermében. Az előadásokat mindig szombati napon
tartják, 9 órai kezdettel.
Szeptember 15. Dr. Jászberényi József: Hol vannak a nők? Hol vannak a férfiak?
Október 6. Monspart Sarolta: Élj egészségesen!
Október 13. Báthory Szilvia: A gyógytorna szerepe – esésmegelőzés
Október 27. Dr. Udvarvölgyi Zsolt: A muszlim világ jelene, jövője – az iszlám Európában
2018 őszén
November 10. Pataky Enikő: Fogyasztóvédelem időskorban – tudatos vásárlás időskorban
November 17. Ujhelyi Attila: A Facebook, a Youtube és egyéb közösségi oldalak az idősek
szolgálatában
December 1. Dr. Jászberényi József: „Mari egyet kér, évi húszmilliót”, avagy felhalmozás
és pazarlás a fogyasztói társadalomban
Azok a nyugdíjasok, akik minden előadáson részt vesznek, oklevelet kapnak.

több más ismeretterjesztő tanfolyam is indul.
Érdekesnek ígérkezik a Híres nők a magyar történelemben és a Magyarország története a dokumentumfilmek
tükrében elnevezésű kurzus
is. A képzőművészetre fogékonyak alapfokú színes akvarellfestést tanulhatnak, a modern
kommunikáció iránt érdeklődők pedig megismerkedhetnek
a táblagépkezelés rejtelmeivel.
A fentieken kívül a tervek
szerint az időskori pszichológiai és pszichiátriai problémákról,
illetve azok megelőzéséről is lehet majd ismereteket szerezni.
A tanfolyamok helyszíne
továbbra is az önkormányzat
tanácsterme (Üllői út 400. I.
emelet), valamint a TUD18
Képzéskoordinációs
Iroda
(Üllői út 317., az Üllői út és a
Hengersor utca sarkán).
Az előadásokra nem kell
külön jelentkezni, csak a tanfolyamokra – legkésőbb szeptember 1-jéig! –, Port Tivadarnénál a 06-20-615-6011-es
telefonszámon vagy e-mailben
a porttivadarne@gmail.com
címen. A jelentkezési lap elérhető a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján.
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Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

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

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

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

KASSAI DÁNIEL
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
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.).

MÉRŐ PÉTER FERENC
Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyuttpart.hu )
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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

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

TORMA BEÁTA
Fidesz-KDNP 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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A sikeres tárgyalások eredménye: előnyösen alakul át a repülőtér eljárási rendje
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CSENDESEBB LESZ A REPÜLÉS

Augusztus 16-tól kevesebb a zaj Erzsébet- és Bélatelep felett

Erzsébet- és Bélatelep fölé
(sárgával kiemelve) eddig
gyakran besodródtak a felszálló
repülők, ám az augusztus 16-tól
érvényes eljárás (zölddel jelölve)
– erre nem ad lehetőséget

kérte a HungaroControl Zrt-t,
hogy egyoldalúan ne vezessen
be olyan eljárásokat, amelyek a
repülőgépek le- és felszállásával
kapcsolatos műveletekben a kerület lakosságát zajkeltéssel, illetve káros anyag kibocsátásával
hátrányosan érintik. Ughy Attila
polgármester és Dömötör István
alpolgármester, a területrész képviselője tárgyalásokat kezdeményezett a HungaroControl Zrt.
vezetőségével annak érdekében,
hogy az augusztus 16-án hatályba
lépő új eljárási protokoll kedvezően érintse a kerület lakosságát.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VEZETŐSÉGE
ELÉRTE:

�

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának vezetősége tárgyalásokat kezdeményezett a HungaroControl Zrt. vezetőségével, aminek eredményeképpen a 2018. augusztus
16-án hatályba lépő új eljárási protokollban több kedvező változást sikerült elérni.

VÁROSKÉP

A jövőben Erzsébet- és Bélatelep irányában megszűnnek
az 1. és 2. futópályáról történő
felszállási manőverek következtében eddig előforduló besod-

ródások, a felszálló repülőgépek
pedig az intenzívebb emelkedés
révén magasabban lesznek. Ráadásul a jövőben az esetlegesen
előforduló szabályszegések bírsággal sújthatók. A szélsőséges

időjárási eseteket kivéve 0:00
és 5:00 óra között minden felés leszállás kizárólag Vecsés
irányába történik majd, illetve
5:00 és 8:00 óra között Erzsébetés Bélatelep felé megszűnik a

felszálló repülőgépek irányítása
– amennyiben erre az időjárási
körülmények is lehetőséget biztosítanak –, a repülőgépek felszállása, így kizárólag a leszállás
lehetséges.

EREDMÉNYES
TÁRGYALÁSOK
A XVIII. kerület önkormányzatának vezetősége, miután értesült
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát érintő
új műszeres szabványindulási
eljárásokról, a lakosság érdekeit képviselve hivatalosan is arra

– a 2. futópályáról a jövőben
nem történik repülés Erzsébetés Bélatelep irányába
– az új felszállási rend nyomán
megszűnnek az 1. és 2. futópályáról történő felszállási manőverek következtében előforduló
besodródások
– a gépek magasabban lesznek,
így intenzívebb emelkedéssel,
kevesebb manőverrel hagyják el
a felszállópályát.
– a jövőben az indokolatlan eltérések miatt hivatalos bírságokat
is ki lehet szabni
További jó hír a reptér mellett élő,
érintett lakosoknak, hogy a szélsőséges időjárási eseteket kivéve 0:00
és 5:00 óra között minden fel- és
leszállás kizárólag Vecsés irányába
történik, illetve 5:00 és 8:00 óra
között Erzsébet- és Bélatelep felé
megszűnik– amennyiben erre az
időjárási körülmények is lehetőséget biztosítanak –, a felszálló repülőgépek irányítása, így kizárólag a
gépek leszállása lehetséges.
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INGYENES FÜZETCSOMAG AZ ÉVNYITÓRA

�

Ötödik éve segíti már ingyenes füzetcsomaggal a kerület 23 általános
iskolájában az alsó és felső tagozatos diákok tanévkezdését Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata.

Az önkormányzat augusztus
utolsó hetében minden kerületi iskolába eljuttatja az ingyenes füzetcsomagokat. Ezáltal – ahogy az elmúlt években
mindig – az idei tanév első
napján is tíz-tíz olyan füzetet
kap a több mint 8700 diák,
amelyeknek a borítóján kerületi iskolások által készített
rajzok szerepelnek.
Az évfolyamok tantárgyainak megfelelően összeválogatott füzetcsomagra az állami és
az egyházi intézmények tanulói
egyaránt jogosultak, így a Szent
Lőrinc Katolikus Általános Iskola, a Szenczi Molnár Albert
Református Általános Iskola, a
Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola
diákjai is megkapják azt.
A XVIII. kerület önkormányzata a füzetcsomag biztosításával szeretné valamelyest
enyhíteni a tanévkezdéskor a

családokra háruló anyagi terheket. Egy-egy gyermek beiskolázása több tízezer forinttal
terheli meg a családi kasszát,
egy első osztályos nebuló esetében csak magának a kicsik
hátát, gerincét az ergonomikus kialakítása révén védő iskolatáskának az ára elérheti a
15–20 ezer forintot.
Az önkormányzat önkéntes
vállalásaként kiosztott füzetcsomag mindenképpen jelzi
a kerület vezetésének segítő
szándékát, hogy a tanszerköltségek legalább az első hónapban kevesebb pénzt vegyenek
ki a családi kasszákból. Azt,
hogy pontosan mekkora ös�szeget takarít meg egy-egy
család a füzetcsomagokkal,
nem lehet megmondani, mert
egyrészt függ az általános iskolás korú gyerekek számától,
másrészt a füzetek ára is különböző. Egy kiskereskedésben vásárolt jobb minőségű

füzet természetesen drágább,
mint a hasonló célra, de olcsóbb kivitelben gyártott és
valamelyik nagy üzletlánc áruházában kapható. Annyi bizonyos, hogy az önkormányzat
csomagja, mint az elmúlt négy
évben, idén is a jobb minőségű
termékekből áll.
Az ajándékba adott füzetek
borítója évek óta egyedi tervezésű. A különféle típusú füzetek borítóit, ahogy korábban,
most is az előző tanévben kiírt
rajzpályázat – ezúttal a Mátyás
király évére meghirdetett rajzverseny – zsírkrétával, filctollal, színes ceruzával készített
legjobb munkái díszítik.
A négyzethálós, vonalas
stb. füzetek külseje eltérő, így
a tanulóknak nem kell a matricák böngészésével foglalkozniuk, ami már az elsőosztályosoknak is segít abban, hogy ne
keverjék össze például az írásfüzetet a matematikafüzettel.

Az első tanítási napon kapják meg a diákok az önkormányzat által biztosított egyedi
füzetcsomagot
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Több kerületi óvoda és bölcsőde is megszépült a nyári szünetben

FANTÁZIADÚS SZÍNEK A BAMBI BÖLCSŐDÉBEN
�

Harmonikus, vidám és barátságos színek jellemzik immár a Bambi
bölcsődét, amelynek belső tereit a nyári felújítási program keretében
festették át a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársai. A
szakemberek a nyári szünetben több kerületi óvoda és bölcsőde karbantartásán dolgoztak, többek között festést, mázolást, parkettafelújítást végezve.

A 72 férőhelyes Bambi bölcsőde dolgozói sokáig egyeztettek, hogy milyen legyen a különböző helyiségek megjelenése, színvilága, több
hétig tervezték a festendő helyiségek megjelenését, hiszen a kicsik képzelőerejének és kreativitásának jót tesz a színes környezet. Az
intézmény vezetője, Gál Andrea elárulta, hogy
nem szerették volna a „hagyományos” fakó
bölcsődei képet követni.
– A festékek kiválasztásakor figyelembe vettük
a bútorok és a linóleum színeit, és arra törekedtünk, hogy a végső összhatás színes, de egyben
harmonikus is legyen. Meleg, barátságos árnyalatokat választottunk, amelyek a helyiségek egész
légkörét otthonosabbá varázsolták. Ez a színes
környezet fokozza a gyermekek képzelőerejét és
kreativitását, egyben vidám hangulatot teremt a
bölcsődében – mondta a bölcsődevezető.
A bölcsődében felhasznált festékek fantázianevei még a felnőttek képzelőerejét is
A színes környezet fokozza a
megmozgathatják, ugyanis garnéla-,
gyermekek képzelőerejét és
csípős gazpacho, palástfű, aranyeső és
kreativitását.
szalmagyopár színűek lettek a falak.

A végeredményt látva elmondható, hogy a fantáziadús nevektől függetlenül is öröm játszani
ebben a szép környezetben.
Az 1982-ben épült intézmény felújításáról
egyébként februárban döntött a XVIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete. Akkor
saját forrásból 65 millió forintot szavaztak
meg többek között a tető és a homlokzat szigetelésére, a konyha felújítására és a nyílászárók
cseréjére. Az épület középső részén már 2011ben elvégeztek bizonyos felújítási munkákat,
így a tervek szerint az idei év végéig a két oldalsó épületrészt modernizálják. A bölcsőde
játszóudvara 2014–15-ben újult meg. Ekkor
új játszóeszközöket telepítettek, majd egy talajcserét követően szép zöld gyepet kapott az
udvar, kiépült a locsolórendszer és a megfelelő
helyeken térkőburkolat készült.
A bölcsőde mostani festésével egy időben a
szomszédos Hétszínvirág óvodában is dolgoztak – festettek és felújították a parkettát – a városüzemeltető cég munkatársai.
-puskás-
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SZÁZÉVES LETT MARGIT NÉNI
Századik születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat nevében Miskolczi Józsefnét Ughy Attila polgármester és Dömötör István alpolgármester. A Somogyi László Szociális
Szolgálat gondozóházában augusztus 7-én tartott ünnepségen a polgármester a virágcsokor mellett az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is átadta Margit néninek,
aki egy évszázaddal ezelőtt Rákoscsabán született.
– Mindig öröm egy ilyen szép kort megért embert felköszönteni és a családjával, jó ismerőseivel
együtt megünnepelni a születésnapját – mondta
Ughy Attila.
Miskolczi Józsefné tíz éve él Pestszentlőrincen, és
harmadik éve lakója a Havanna-lakótelepi gondozóháznak. Kilencvenéves koráig Rákoscsabán élt.
Amint azt a születésnapi ünnepségen a családtagjai
elmondták, egész életében a háztartást vezette, ellátta
a családot, és dolgozott a kis háztáji gazdaságban.
Az ünnepeltet verssel, zenével és énekkel köszöntötték a szociális szolgálat ellátottjai és dolgozói, s természetesen nem maradt el a torta, illetve a koccintás
sem, alkoholmentes pezsgővel.

Bálint Ramóna, a Somogyi László Szociális Szolgálat vezetője elmondta, hogy Margit néni már a második száz évet megélt ellátottjuk.
– Öt évvel ezelőtt Varga Viktor bácsit köszönthettük itt a 101. születésnapja alkalmából. Az azóta, 105
éves korában elhunyt Viktor bácsi akkor még bejárós,
aktív tagunk volt. Margit néni már három éve lakik
a gondozóházban, ami azt jelenti, hogy a lehetőséggel
élve meghosszabbítottuk az eredetileg egy plusz egy
éves tartózkodását. Nagyon örülök annak, hogy az
ellátottjaink közül sokan érnek meg magas életkort,
amihez, úgy gondolom, a munkatársainktól kapott
szeretet és hozzáértés is hozzájárul.
P. A.

Véradó kampánnyal toboroznak

Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért! elnevezéssel indított nyári véradó kampányt a
Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ). A véradókra értékes
heti, havi nyeremények várnak, és egy fődíjat is kisorsolnak a játékban részt vevő önzetlen segítők között.

FELÚJÍTOTT GYALOGÁTKELŐHELYEK
Két gyalogos-átkelőhelyet is felújított az önkormányzat Pestszentlőrincen. Az Üllői úton a
Kupeczky János és a Dávid Ferenc utcánál lévő átkelőnél korábban több baleset, gyalogosgázolás történt, ezért a zebrákat biztonságosabbá kellett tenni.
– A felújítás során a középen kiépített járdaszigetekkel szűkítették az úttestet, ami eleve lassításra
készteti az autósokat. A gyalogátkelőkre új, fényvisszaverős kerettel ellátott figyelmeztető táblák is
felhívják a figyelmet – mondta el Dámsa József, az érintett Ganztelep önkormányzati képviselője.
– A Dávid Ferenc utcai átkelőhelyen át sokan közelítik meg a Kandó téri iskolát és az Aprók Falva
óvodát, ezért is remélem, hogy a felújítás révén biztonságosabban lehet átmenni az úttesten.
A képviselő arról is beszélt, hogy a lakosság részéről felmerült az igény arra, hogy az átkelőhelyek
közelében lévő buszmegállóknál buszöblöt alakítsanak ki.
– Természetesen ennek is van előnye, de hátránya is, mert a buszöböl felgyorsítaná az autóforgalmat, ami nagy veszélyt jelent a gyalogosokra. Igaz, hogy a városból kifelé haladva rövidítené a
menetidőt, de befelé a Béke téri forgalmi lámpa előtt úgyis feltorlódnának az autók – fogalmazott
Dámsa József, aki a Facebook-oldalán, a Ganz Napló elnevezésű csoportban is várja a lakossági
megkereséseket, ötleteket, észrevételeket.
P. A.

Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt
csökken a véradói aktivitás, ezért döntöttek úgy az
országos szervezetek, hogy június 18. és szeptember 2. között kampányt rendeznek. Mindenki, aki
vért ad, egy személyre szabott köszönőkártyát kap,
amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik
a kártyán szereplő kódot a www.voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyereményre
pályázhatnak, sőt a kampány végén egy fődíj is gazdára talál.
A heti nyertes egy „véradó élménycsomaggal”
gazdagodik, amely tartalmaz egy páros belépőt a
Budapest Park valamelyik koncertjére, egy páros
RepTár-belépőt a szolnoki repülőmúzeumba és egy
szintén két személyre szóló borkóstolót a badacsonyi Laposa-birtokra. A szervezők havonta kisorsolnak egy kétszemélyes 3 napos (2 éjszakás) exkluzív
wellnesspihenést is, a fődíj pedig egy nagy képernyős tévé lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600–1800 véradóra lenne szükség, ezért a Vöröskereszt és az
OVSZ minden lehetőséget megragad, hogy véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a nagyobb fesztiválokra – elsőként a VOLT Fesztiválon lesz lehetőség véradásra a Vöröskereszt véradó kamionjában.
A pontos véradó helyszínek és időpontok a www.
veradas.hu és www.ovsz.hu oldalakon, valamint a
Vöröskereszt ingyenes véradós mobilapplikációján
érhetők el.

Véradás a rendőrségen
A Magyar Vöröskereszt augusztus 30-án (csütörtökön) 14 órától 17.30-ig a XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon (Üllői út 438.) rendez lakossági véradást.
Fontos tudnivalók: minimálisan 50 kilogrammos testsúly és betöltött 18. életév szükséges (maximum
60 év). A regisztrációhoz a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ-kártya kötelező.
A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.
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Az egészség megőrzése közös érdekünk
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ELŐZZÜK MEG A DAGANAT
KIALAKULÁSÁT

Hatásos védőoltással küzdhetünk a méhnyakrák ellen

�

A rákbetegség az egyik leggyakoribb halálok Magyarországon. A legtöbb embert
félelemmel tölti el, mégis keveset teszünk
a megelőzése érdekében. Pedig idejében végzett szűréssel, egyes típusoknál védőoltással
megakadályozható a kialakulása. A nők között
a mellrák után a méhnyakrák a leggyakoribb
rosszindulatú daganat, de létezik ellene védőoltás,
amelyet az önkormányzat is támogat.
A méhnyakrák következtében
Magyarországon évente 500 nő
hal meg (Európában vezető helyen
állunk!), pedig az esetek 75 százaléka védőoltással, szűrővizsgálattal, idejében történő felfedezéssel,
gyógykezeléssel
megelőzhető,
gyógyítható lenne. Itthon évente
1500 új beteget regisztrálnak.

MI OKOZZA?
A méh hüvelybe nyúló részének
a szövetekbe behatoló rosszindulatú megbetegedése a méhnyakrák, amely kezelés nélkül a
test más részeibe is továbbterjed,
áttétet ad, és a beteg életminőségének romlásához, élettartamának megrövidüléséhez vezet. Ez
a daganat elsősorban fertőzéssel
terjed, az esetek 90 százalékában
kimutatható a humán papillóma
vírus (HPV).
A kórokozó HPV 130 fajtája
ismert, amelyek közül 40 rákkeltő,
és terjed emberről emberre. Mindezt a szakirodalomban számokkal
jelölik. A legveszélyesebbek méhnyak-, ajak-szájüregi vagy végbélrákot okoznak, a kevéssé veszélyesek szemölcsöt, kondilómát.

MIKÉNT TERJED?
A terjedést elősegíti a szexuálisan aktív életkor, a gyakori nemi
szervi gyulladás („folyás”) és a
dohányzás.
Elsősorban szexuális úton,
bőrkontaktussal terjed, s az óvszer csak csökkenti a fertőzés

Hol érdeklődjünk?

Méhnyakrák- és mellrákszűrésre az onkológiai szakrendelésen (itt komplex rákszűrésre is) és a szülészet-nőgyógyászati
szakrendelésen lehet jelentkezni. A XVIII. kerületi önkormányzat a rákbetegségek elleni küzdelemben a szakrendelőkben
ingyenes szombati szűrővizsgálatokat is szervez és finanszíroz a kerület lakossága számára.

veszélyét, hiszen az tárgyakkal is
átadható. A lakosság 60–80 százaléka találkozik vele élete folyamán, de a fertőzések nagy része
az immunrendszer védőhatása
következtében elmúlik, ám megmaradhat, lappanghat, és tovább
is adható a fertőzés. A férfiak is
megfertőződnek,
hordozókká
válhatnak, de nekik tünetük ritkábban van. A nők és a férfiak
oda-vissza fertőzhetik egymást.
A szemölcsök megjelenése jelezheti a fertőzést. A rákbetegség
kialakulásáig évek is eltelhetnek.

HOGYAN
ISMERHETŐ FEL?

Sokáig tünetmentes lehet, leggyakrabban szűrővizsgálatkor ismerik
fel. A rendszertelen és rendellenes
vérzés már a daganat kialakulását
jelzi. Gyakori a sárgás és kellemetlen szagú hüvelyi folyás, amely
foltot hagy a fehérneműn. Amikor
alhasi vagy széklet-vizeletürítési
fájdalom jelentkezik, az már a rák
terjedését jelezheti.

MIKOR FORDULJUNK ORVOSHOZ?
Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a méhnyakrák ma már
megelőzhető, szűrővizsgálattal
idejében felfedezve gyógyítható!
A méhnyakrák csak a rendszeres,
évente végzett nőgyógyászati rákszűrő vizsgálattal fedezhető fel,
ezért minden nőnek a szexuális
élet megkezdésétől élethossziglan

javasolt. Leggyakrabban 20 és 45
éves kor között fordul elő, de a változás kora után is bekövetkezhet.
A vizsgálat során a korai – a rákmegelőző – állapot is felismerhető, és lehetséges a teljes gyógyulás.
A nőgyógyászati rákszűrésen a
szakorvos többlépéses vizsgálattal
tudja megállapítani a diagnózist,
és biztos kórmeghatározás csak
szövettani vizsgálattal adható. A
szűrővizsgálatnak része a méhnyak kolposzkópos (nagyításos)
megtekintése, a hüvelyi ultrahang
és a mellek tapintásos vizsgálata.
Az eredményről szakorvosi véleményt adnak, amelynek része a
HPV jelenlétének kimutatása. Pozitív esetben, ugyancsak kenetből,
HPV DNS-vizsgálat történik.
Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a szűrővizsgálattal
idejében felismert rákmegelőző
állapot vagy a méhnyakrák ma
már gyógyítható!

LEHET-E VÉDEKEZNI ELLENE?
Napjainkban már létezik védőoltás
a HPV-vírusfertőzés ellen. Az oltóanyag nem tartalmaz vírust, annak
csak egy kivont elemét, amely a
legveszélyesebb, leggyakoribb vírusok ellen véd. Nem gyógyít, hanem
a terjedést akadályozza!
Elsősorban a 10–45 éves leányok, nők, fiúk, férfiak részére
javasolt. A HPV-fertőzés – ha
legyűri is a szervezet – tartós
természetes védettséget nem ad.
A védőoltást leghatásosabb a
szexuális élet megkezdése előtt
beadni, amikor még nem volt
vírusfertőzés, de felnőttkorban
sem késő.
A védőoltást ellenzők a szövődményekre hivatkoznak, de
egyetlen esetben sem igazoltak
ok-okozati összefüggést az oltás
és a következményes megbete-

gedés között. Több haszonnal jár,
mint kockázattal!
Tökéletes módszer nem létezik. Több tízmillió oltás történt
világszerte, és mindenhol igazolják a HPV okozta megbetegedések eltűnését, illetve csökkenését.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata – Magyarországon az elsők között – a kerület orvosaival egyetértésben
2009 óta ingyenesen biztosítja
a HPV elleni oltóanyagot az iskolai kampányoltás keretében
a 12. életévüket betöltött és az
általános iskola 7. évfolyamát
végző leánygyermekek részére.
2014-ben a magyar kormány is
ingyenessé tette a HPV elleni
oltóanyagot a lányok részére. A
kerületi önkormányzat 2015 óta
már a hasonló korosztályú fiúknak is ingyenesen biztosítja a
védőoltást. A védőoltás beadása
szülői beleegyezéshez kötött.

Az önkormányzati támogatással eddig 2400 leánygyermek és
1037 fiúgyermek kapott ingyenes
HPV elleni védőoltást a kerületünkben.
A 14 éven felüliek mindkét
nemben receptre – amelyet az onkológiai meg a szülészeti és nőgyógyászati szakrendelés is felírhat a
szűrővizsgálat elvégzését követően
– és térítéssel kaphatják meg a védőoltást. A rémhírekre hivatkozva
sok felelőtlen szülő nem egyezik
bele a védőoltásba, veszélyeztetve
ezzel gyermekei jövőjét.
Magyarországon mindössze
az érintettek 37 százaléka vesz
részt méhnyakrákszűrésen. Az
évente elveszített 500 méhnyakrákos nő háromnegyed részének
tragédiája védőoltással, rákszűréssel megelőzhető lenne.
Ê Dr. Mikecz Tibor
az onkológiai szakrendelés
vezető főorvosa
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Most, hogy az időjárás ennyire napirenden van, tényleg ideje volna eldönteni, hogy van-e globális felmelegedés, vagy nincs

K

ifejezetten örültem annak, amikor azt hallottam, hogy az amerikai elnök kijelentette (vagy bejelentette? – nem is tudom, hogy van ez, egy
politikus mikor jelent be vmit, és mikor jelent ki, de minek is törjük
ilyesmin a fejünket, nem elég, ha ő tudja?), szóval ki- (vagy be-)jelentette, hogy a globális felmelegedés üres fenyegetés, blöff, ő például nem hisz benne, és úgy kiléptette Amerikát a klímaegyezményből, hogy a többieknek még csak
pislogni sem maradt idejük. Hát, nem szeretnék ilyenkor a tudósok helyében lenni!
Biztosan ment is az ideges kapkodás, újrakezdték a számításokat, talán még fejek
is hullottak a nagy klímakutató intézetekben. Mégis, ugye, egy elnök! Az ő szavát
nem lehet csak úgy lesöpörni az asztalról, mint ahogy valami kisebb hurrikán egy
alabamai farmot.
Nézem naponta a tévéhíradókat, és olykor magam sem tudom, hogy én bolondultam-e
meg, vagy az időjárás. Most itt csap le egy váratlan vihar, most ott, itt árad meg egy
patakocska, ott csap le a villám, sárlavina… Még szerencse, hogy kis ország vagyunk
– kis természeti katasztrófákkal! Amerika, szegény, nem ússza meg ennyivel. Mindig
van valami, ami borzolja a kedélyeket, menekülnek az emberek, oltanak, reszketnek az
extra fagyokban, vagy a hőguta kerülgeti őket hőhullámok idején. Ilyenkor tényleg jól
jön, ha van egy nyugodt vezető egy ország élén, fütyörészve repül az ember (a házával
együtt), amikor a tornádó fölkapja – mint Dorothyt az Óz, a csodák csodájában –, még
talán élvezi is.
Jó, azt én is tudom, hogy mióta ember él a földön, mindig is volt extrém időjárás.
Elég, ha a jégkorszak(ok)ra gondolunk. Tessék! Túlélte az emberiség? De mennyire! Ha
meg annyira kíváncsiak vagyunk a dinoszauruszokra, hát elmegyünk a múzeumba. Magunk között szólva én speciel nem siratom őket.

Talán meséltem már arról, mennyire szerettem annak idején a vulkánokról tanulni,
s hogy máig fel tudom sorolni a legnagyobbakat. A krakataui nagy vulkánkitörésnek
például (1883. augusztus – jé, éppen 135 éve!) csak közvetlenül 36 ezer halálos áldozata
volt, aztán jött a 30 méteres szökőár (cunami – ezt a szót csak 2004-ben tanultuk meg),
ami további 200 ezer emberéletet követelt. Akkora ereje volt, mintha 5000 hirosimai
méretű atombomba robbant volna föl (persze, amikor mi tanultunk róla, ezt a példát
még nem mondta nekünk a tanító úr) – évekre elsötétedett az égbolt bolygónk felett a
füst és hamu miatt.
A könyvtárban kértem a kislányokat, hogy segítsenek olyan linkeket keresni az interneten, ahol napjaink időjárási katasztrófáiról olvashatok. Mit mondjak, nem volt valami
szívderítő élmény. Nem is szívesen megyek bele, mert tudom, hogy a rémhírterjesztést
minden ország törvénykezése szigorúan tiltja. Inkább csak általánosságban. Egyedül
2016-ban 31 olyan időjárással összefüggő káresemény történt, amely elérte vagy meghaladta az egymilliárd dolláros (300 millió forintos) kárértéket. Az Annual Global Climate
and Catastrophe Report szerint ez a negyedik legmagasabb érték 1990 óta, s összességében meghaladta a 200 milliárd (!) dollárt. Persze ebben a statisztikában is Amerika
vezet (s miért ne ő?!) a maga 15 milliárdos időjárási katasztrófájával. Globális szinten ez
volt a negyedik olyan év, amikor az árvizek okozták a legnagyobb károkat. Új özönvíz
fenyeget? Csak Észak-Amerikában 100 ezerről egymillióra növekszik a közvetlenül veszélyeztetett emberek száma.
Lassan tizenöt éve már annak, hogy egy világméretű közösségi számítógépes kísérletben azt próbálták meg tesztelni, hogy mikor köszönt rá az emberiségre az újabb jégkorszak… Az eredményt inkább nem mondanám el.
Maradjunk annyiban, hogy a Cuha patak áradását túl lehet élni. Ez jó hír.
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KÖZÉLET

A bölcset, a határozottat és a szent embert ünnepeljük István király személyében

A MAGYARSÁG KAPASZKODÓJA
SZENT ISTVÁN

Az intelmek rangsorában a keresztény hit megtartása az első

�

A keresztény magyar állam megalapításának és fennállásának emléknapja tiszteletére rendezett augusztus 17-i koszorúzási ünnepségen a pestszentimrei Hősök terén emlékeztek a
kerületiek Szent István királyra. Írásunkban az ünnepi beszédet tartó Marton József történész,
klasszikus filológus gondolataiból idézünk.

Magyarok kenyere
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségével közösen idén is megszervezte
a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű jótékonysági programját, melynek keretében határon inneni és túli magyar
gazdálkodók ajánlanak fel a maguk által termelt búzából, amely
megőrölve, kenyér formájában jut el a hátrányos helyzetű gyermekekhez. Jelképes felajánlásként a XVIII. kerület is kapott egy
3 kilogrammos kenyeret, melyet augusztus 19-én, vasárnap az
Együtt Pestszentimréért Egyesület által szervezett Szent István-napi
utcabált megelőző ökumenikus szertartás keretében felszentelnek.

Európába. Az, hogy ma megvagyunk, ennek a bölcs döntésnek
az eredménye.
Amikor államot szervezett
Szent István, nagyon tudatos,
bölcs döntése volt az, hogy az egyházszervezetet önállóvá tette. Az
államférfiúi életútjának összegzéseként tekinthető intelmeiben
tíz sarkalatos pontban fogalmazta
meg a bölcs államvezetés kritériumait. Az idegenek befogadásáról
szóló hatodik pontra sok helyen hivatkoznak, de nem szabad elfelejteni, hogy az intelmek rangsorában
az első a keresztény hit megtartása.

NAGYOBB
ERŐRE BÍZTA

BODZAY ZOLTÁN
Az ünnepi rendezvényen megjelentek a kerület társadalmi és civil szervezetei, valamint a pártok
képviselői. A Hősök terén részt
vett az ünnepségen Kunhalmi
Ágnes országgyűlési képviselő,
Ughy Attila polgármester, Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Lévai István Zoltán és Szarvas Attila
alpolgármester, Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetője, valamint Bauer Ferenc, a Pestszentimrei Városrészi
Önkormányzat elnöke.

HÉTKÖZNAPI
SZENT
Marton József történész, klasszikus filológus ünnepi beszédében
azt a képet kívánta összegezni,
amit a történelem Szent Istvánról tanít nekünk, ma élő magyaroknak. Arról a Szent Istvánról
beszélt, aki Európa, de mindenképpen Közép-Európa szentje
Skóciától egészen az ortodox
világig. Arról a személyről, aki
a magyarság kapaszkodója a
morvaországi
Székelyfalvától
Moldváig, és aki a magyarok

hétköznapjainak is emblematikus alakja, hiszen szentté avatásának ünnepnapja az idők során
egybekapcsolódott az aratási
ünneppel, a hálaadással, az új
kenyér megáldásával.
Az ünnepi szónok Szent István színes alakjából azokat a
mozaikokat emelte ki, amelyeket
valós örökségünknek tekinthetünk. Az ezeréves hagyományt is
alapul véve három ilyen jellemvonását hangsúlyozta Szent Istvánnak: szólt a bölcs államférfiúról, a határozott uralkodóról, s
harmadikként a szent emberről.

BÖLCS ÁLLAMFÉRFI

A hagyomány legrégebbi vonulata, a középkori szál a bölcs
államférfiút rajzolja meg Szent
Istvánról, akinek már uralkodása kezdetén óriási szüksége volt
a bölcsességére, hiszen olyan
országot, fejedelemséget örökölt
apjától, amely talán a magyar
történelem legnagyobb válaszútján állt: megmaradni őseink hitében, lovon, kalandozva, vagy
az idők jelére figyelve leszállni a
lóról és fegyver helyett kapát ragadni, ősi hitünket is letéve beilleszkedni a korabeli keresztény
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KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

A KRESZ-T NE HAGYD KI!
2018. július 1-jétől a kormány hozzájárul a B-kategóriás járművezetői engedély megszerzéséhez
szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és az ehhez kapcsolódó vizsga díjához. A támogatás
azoknak jár, akik a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges KRESZ-vizsga napján még
nem töltötték be a 20. életévüket, és a vizsgát sikeresen tették le. A támogatást igényelni kell.
Az igényléshez szükséges a vizsgázó nevére kiállított számla, a sikeres KRESZ-vizsgát tanúsító bizonyítvány és egy kitöltött formanyomtatvány, amely a Magyar Államkincstár honlapján a Tájékoztatók
menüpont alatt található meg (https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu). A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál (NYUFIG, 1139 Budapest, Váci út 73.) lehet benyújtani a
sikeres vizsgát követő egy éven belül, a formanyomtatványon (személyesen vagy postán), illetve az erre
szolgáló elektronikus űrlapon, a támogatással érintett díjak megfizetésének igazolásával. (Az elektronikus kitöltéshez ügyfélkapu létesítése szükséges.) Az igazolás akkor fogadható el, ha a vizsgázó neve, a
B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges tanfolyam és vizsga díja, illetve annak megfizetése
egyértelműen megállapítható.
A KRESZ-tanfolyamért és a vizsgáért kifizetett összeget – de legfeljebb 25 000 forintot – a sikeres vizsga után visszatérítik. A jogosultság megállapítása után a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 13
napon belül intézkedik a támogatás utalásáról.

Fotó: MAKASZ

Visszajár a KRESZ-tanfolyam ára a 20 év alattiaknak. A magyar állam támogatja a tudást, így a 20 évnél fiatalabbak B-kategóriás jogosítványának megszerzését is. A sikeres nyelvvizsga költségeihez eddig is igényelhettek támogatást a fiatalok, mostantól a jogosítvány megszerzéséhez is hozzájárul a
költségvetés.

Markáns képként maradt fenn
Szent Istvánról a határozott uralkodó képe. A fiatalkori határozottsága
megmutatkozott a trónra kerülésekor is, kétséget nem ismerő határozottsággal győzte le Koppányt, akit
felnégyeltetett. Határozottsága mutatkozik meg a törvénykezésében
és a trón továbbadásában is.
A magyar hagyományban
azonban elsősorban szent emberként áll előttünk István király, aki a
római egyház által kanonizált szent,
vagyis csodák fűződnek a nevéhez,
amely csodákat a magyar ember
ezer éve bízvást kérheti – emelte
ki a szónok. Ez a szent ember, aki
bármennyire bölcs, bármennyire
határozott, nagy hatalmú ember
volt is, elismerte, hogy ő is csak
ember, hogy van fölötte nagyobb

erő. Szent István életútja tipikusan
magyarnak mondható. Hasonlóan
Szent Lászlóhoz, Mátyás királyhoz, Bethlen Gáborhoz, Rákóczi
Ferenchez, a küzdelmes fiatalkor
után a felelősségteljes meglett kor
kilátástalan öregkorba torkollt.
Ám ekkor egész életművét rá tudta bízni egy nála nagyobb erőre. A
legenda szerint 1038. augusztus 15én halálos ágyán Szűz Máriának
ajánlotta az országot.

AZ EMLÉKEZÉS
VIRÁGAI
A megemlékezésen koszorút helyezett el a Hősök terén Kunhalmi
Ágnes országgyűlési képviselő,
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata képviseletében Ughy
Attila polgármester, Lévai István
Zoltán alpolgármester és Molnár
Ildikó címzetes főjegyző, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat
nevében Bauer Ferenc elnök, a XVIII. kerületi Kormányhivatal részéről
Hodruszky Csaba hivatalvezető, az
1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének nevében
Szentiványi György budapesti elnök. Elhelyezték a megemlékezés
virágait a pártok, a civil és a társadalmi szervezetek képviselői is.
István szentté avatásának ünnepnapja az idők
során egybekapcsolódott az aratási ünneppel,
a hálaadással, az új
kenyér megáldásával.
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Élményekkel teli nyári napközis táborok

SZABADIDŐ
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ELÉRKEZETT A VAKÁCIÓ VÉGE
A kerületen kívülről is sok gyerek jött

�

Lassan véget ér a nyár, az augusztus 20-i héten a napközis tábor utolsó
turnusában vakációznak a gyerekek a Bókay-kertben, az önkormányzat
napközis táborában. A nyár folyamán szerzett közös élmények mellett
számos barátság is köttetett a tábori programokon. A napközis tábor három
évtizede tölt be fontos szerepet nemcsak a XVIII. kerületiek, hanem a környező kerületek és települések gyermekeinek életében is.
PUSKÁS ATTILA
Ahogy az már az évek folyamán
megszokottá vált, idén is az első
öt egyhetes turnus volt a legzsúfoltabb, hiszen a nyári szabadságok, a
júliusi, augusztusi főszezon előtt is
szeretik a szülők jó helyen tudni a
gyermekeiket. Voltak olyan hetek,
amikor a 400 főt is meghaladta a
napközis tábor létszáma.

ÉVTIZEDEK
TAPASZTALATA

Amint azt Székely Edit táborvezető elmondta, a magas létszám azt

jelzi, hogy jó híre van a tábornak,
a szülők szívesen hozzák ide a gyerekeiket.
– A népszerűség egyik legfőbb oka a tartalmas programkínálat mellett szerintem az, hogy
kiváló nevelők foglalkoznak az
iskolásokkal. Visszatérő kollégáink vannak, akikről gyakran már
név szerint kérdezi a szülő és a
gyerek, hogy melyik héten lesz
itt. Sok szülő nosztalgikus érzéssel hozza el a gyermekét, mert
egykor maga is táborozott itt.
Szintén sokat számít, hogy igyekszünk maximálisan odafigyelni a
gyermekek igényeire, arra, hogy a

programokkal, játékokkal lekössük a figyelmüket és egész nap jól
érezzék magukat.
A táborvezető szerint a napközis tábor a jellegéből adódóan
több élményt tud nyújtani, mint
a család, mert a szülők egyrészt
a korlátozott munkahelyi szabadságuk, másrészt anyagi okok
miatt nem tudnak egy teljes
nyári szünetre megfelelő men�nyiségű és minőségű programot
szervezni.
– Többek között múzeumokba, sportrendezvényekre, moziba
és kirándulni visszük a gyerekeket, és csoportos kedvezményt

Bowling, strand és egyéb játékok
Tartalmas szórakozást nyújtott idén is a napközis tábor, ahol mindenki megtalálhatta a kedvenc elfoglaltságát. Különleges élményt adott a Lőrinc Center bowlingpályája, hiszen sokan első alkalommal
próbálták ki ezt a játékot.
– Nagyon szerették a gyerekek a különböző játszótereket is. A kerületieket is, de Kispesten is találtak kedvencet, például az úgynevezett vizes játszóteret – mondta el Székely Edit. – A Bókay-kertben
látogathatták a strandot, sportos játékokat, vetélkedőket szerveztünk, de volt a nyár folyamán lehetőség ugrálóvárazni is, a hagyományőrző napon pedig jurtaépítés és kézműves foglalkozás színesítette
a programot.
A gyerekek újdonságként kipróbálhatták a buborékfocit, amikor hatalmas átlátszó műanyag
gömbbe bújva mókázhattak. Ellátogattak a Bókay-kertbe a Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola barátságos
kutyusai is, szintén feledhetetlen élményt szerezve a táborozóknak.

tudunk igénybe venni, ami lényegesen olcsóbb, mint például egy
családi belépőjegy – tette hozzá
Székely Edit.

EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZETBEN

A XVIII. kerületben kiváló lehetőséget nyújt a Bókay-kert a nyári
napközis tábor számára. Vannak
olyan kerületek, ahol egy-egy ilyen
tábort csak az egyik iskolaépületben tudnak megtartani.

– Nagyszerű dolog, hogy az
önkormányzat jóvoltából évről
évre ebben a természetes, egészséges környezetben működhetünk. Nagyon sok külsős gyerek
van a táborozók között. Rendszeresen érkeznek Kispestről,
Erzsébetről, Gyálról és Vecsésről
is diákok – mondta el Székely
Edit, aki az utolsó előtti héten
260 gyermekre felügyelt a kollégáival, de még az utolsó héten
is elérte a 200 főt a napközis tábor létszáma.
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– Vannak olyan táborozóink,
akiknek egész nyáron az itt eltöltött
nyolc hét jelenti a vakációt. Nincsenek sokan, húsz-harminc olyan
gyerek van, akivel minden héten
találkozunk – mesélte a táborvezető. – Ezeknek a gyerekeknek
minden turnusban kell valami újat
adni, és ebben nagy szerepe van
a nevelők egyéniségének. Mivel
a kollégák is váltják egymást, és a
gyerekek többsége is cserélődik, az
állandó „lakóink” mindig találnak
új játszópajtásokat.

KALANDOS TÁBOROZÁSOK
A SZÜNIDŐBEN

Az önkormányzat támogatásával nyaraltak
A kerületi iskolák tanulói
idén nyáron is kalandos napokat tölthettek el országszerte egy-egy táborban,
amelyek megszervezését
lehetőségei szerint az önkormányzat is támogatta.
A tavalyi kalandtábor nagy sikere
után ismét sokan jelentkeztek az
Eötvös-kalandtáborba. A múlt évben Észak-Magyarországon jártak,
ebben az évben a Balaton környékét fedezték fel a kalandozók – tudtuk meg Márkiné Gácsi Mónika
táborvezetőtől.

KULTÚRA
ÉS SZÓRAKOZÁS

Két turnusban kétszer negyven
kerületi diák töltött feledhetetlen
napokat öt pedagógus vezetésével az említett tájon. A szervezők
mindkét turnusban arra törekedtek, hogy a kulturális és a szórakoztató programok harmóniában
legyenek egymással. A látottak
gazdagságához nagymértékben
hozzájárult Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nagylelkű pénzügyi támogatása, amely
nélkül a diákoknak nem lett volna lehetőségük hazánk kulturális örökségének ilyen széleskörű
megismerésére. Meglátogathatták
Magyarország egyik legimpozán-

sabb barokk kastélyát Keszthelyen, egyik legrégebbi és legszebb
apátságát Zircen és az ország egyik
legvonzóbb várát és legszínvonalasabb lovagi játékát Sümegen.
Mindezeken túl is számos élményben volt részük a diákoknak:
ilyen volt például a szekerezés a bivalyrezervátumban, a csónakázás a
tapolcai tavasbarlangban, a szigligeti vár felkeresése és a szórakozás
a bakonyi kalandparkban. Természetesen nem maradt el a napi fürdés sem a Balatonban.

SARKAD
ÉS ÚJDONSÁGA

Ha nyár, akkor nyári szünet, ha
nyári szünet, akkor nyári tábor, ha
nyári tábor, akkor Sarkad – vallják
sokan a kerületben, hiszen az elmúlt negyedszázad alatt több ezer
gyerek tanulta meg a Békés megyei
kisváros, Sarkad nevét, ahol szuper módon lehet eltölteni a nyári
szünidő egy részét. Idén is kétszáz
kerületi gyerek nyaralt a Körös
partján a már megszokott programokkal: sok-sok fürdéssel, szekerezéssel, evezéssel, banánhajózással,
éjszakai tűzőrzéssel, mozizással,
csúszdázással, szalonnasütéssel.

A sarkadi tábor egyik ismérve
az, hogy minden évben valami
újdonság köszönt a gyerekekre.
Az ez évi meglepetés – a korral
lépést tartva – a legismertebb
közösségi oldal „hadrendbe állítása” volt. Már a tábor indulása
előtt közösségi csoportokat hívtak életre az érintett iskolák (a
Szenczi, a Kandó, a Piros) Sarkad
2018 megjelöléssel, s ezen keresztül tájékoztatták a szervezők az
érdeklődő gyerekeket, szülőket a
közelgő tábor részleteiről.
Az indulás napjától kezdve aztán folyamatos „fénykép- és kommentcunami” mutatta be a tábor
mindennapjait az otthon maradottak számára. Így minden kíváncsi
folyamatosan értesülhetett a finom
étkekről, a játékokról, a vicces és a
romantikus pillanatokról, egyszóval a tábori életről. A táborzárást
követően aztán fantasztikus élményekkel, elképesztő történetekkel,
lebarnulva, jóllakottan szálltak le
a gyerekek a buszról, kifordítva a
szólást: „Jövőre veletek ugyanígy.”
A tábor létrejöttében a XVIII.
kerületi önkormányzat mellett
nagy szerepe volt a Dover Nyelviskolának és a szervező pedagógusoknak.

Az indulás napjától kezdve folyamatos „fénykép- és
kommentcunami” mutatta be a tábor mindennapjait.


Eötvös-diákok a keszthelyi Festetics-kastélynál

Sarkadról a gyulai fürdőbe is ellátogattak a diákok
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SZABADIDŐ

A színpadtól az asztalokig jó volt a hangulat

RÉGI ÉS ÚJ KEDVENCEK

Mindenki talált érdekes programot

�

Magyarországon évről évre növekszik a kézműves sörök termelése. A sörkedvelők a fesztivál
három napja alatt is szívesen fogyasztották a már bevált kedvenceket, illetve ízlelték meg az
újabb termékeket, hogy minél több sörkülönlegességgel ismerkedjenek meg. Nem mellékesen
a magyar sörfőzésben a XVIII. kerületnek is van történelmi szerepe. Mayerffy Xavér Ferencnek a
XIX. század első felében komlóültetvényei voltak itt, a Szent Lőrinc-pusztai gazdaságban termelte
a komlót pesti és budai sörfőző házai számára.

Folytatás az 1. oldalról

SZÜLŐI
SZABADNAP

Egy jó sör vagy a gyerekek esetében üdítőital és néhány jóleső
falat mellett a barátkozás is kön�-

nyen megy. Két kisgyerek pedig
pillanatok alatt összehozza egy
jó beszélgetésre a sörpadon osztozó házaspárokat. Miután az
óvodások egymás szavába vágva
mesélték el a néniknek és bácsiknak az addigi nyári élményeiket,
kiderült, hogy a tinédzserkorú

gyerekek szüleinek „szabadnapos” program ez a nap.
– Alig várták a srácok, hogy induljunk, nem győztek sürgetni,
hogy mikor mentek már. Majd
azt is hozzátették, hogy nem kell
hazasietni este – mesélte nevetve
az egyik édesanya.

NÍVÓS FELLÉPÉSEK
A vidám beszélgetéseknek nagyszerű hátteret adott a színpadi
program. A három nap során
fellépett a XVIII. kerület számos
tánccsoportja – a modern táncokat bemutató PL Team Dance
Studiótól a Botafogo táncegyüt-

tesen át a Tébláb néptáncosaiig –,
és ismert zenészek, előadók koncertjei szórakoztatták a közönséget. A stílus itt is sokféle volt,
hiszen eljött Kis Grófo, az Animal
Cannibals, Kozsó és a Kozmix is.
Szombat este Szekeres Adrienn
énekelt, vasárnap pedig Ádám és
Éva Neoton-slágerei töltötték be a
teret. A humort ezen a fesztiválon
Lorán Barnabás, azaz Trabarna
képviselte, akinek gyors beszédét
ugyan a kisebbek nem értették
meg, de a Subaru versenyautó
hangjának élethű utánzásán még
a négyévesek is kacagtak.

Ingyenes wifi
a Kossuth téren
A sörfesztivál közönsége
egy vadonatúj közösségi
szolgáltatást is kipróbálhatott a Kossuth téren. Amint
azt Ughy Attila, a szombat
esti Szekeres Adrienn-koncert előtt bejelentette, a
pestszentlőrinc-pestszentimrei önkormányzat jóvoltából a téren a jövőben
ingyenes vezeték nélküli
– wifi – hálózat segítségével lehet kapcsolódni az
internetre.
A próbaüzem a nyár
végéig tart, majd a tervek
szerint állandó jellegű lesz
ez a lehetőség. A szolgáltatás segítségével már
a fesztivál alatt készült
fotók és videók is gyorsan
eljuthattak az ismerősökhöz, akik így szinte élőben
kaptak ízelítőt a kitűnő
hangulatból.
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SZABADIDŐ
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ZENE, TÁNC ÉS FŐZŐVERSENY

Minden korosztálynak szól a Bókay-kerti Napok

�

A korábban Szeptemberi Kóstolónak hívott, ősz elején megtartott
eseményt másodszor rendezi meg Bókay-kerti Napok néven az
önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Pestszentlőrinc-Pestszentimre legjelentősebb gasztrokulturális fesztiváljára,
amelynek középpontjában ezúttal is a főzőverseny áll, szeptember 7-én
és 8-án várják a kerületi családokat.
BODZAY ZOLTÁN
A gasztronómia szerelmesei
idén is három kategóriában nevezhetnek, és természetesen
nem marad ki a kultúra sem:
egyszerre két színpadon folynak
majd a zenés programok.

NYOLCVAN CSAPAT
A szervezők nyolcvan csapat
jelentkezésére számítanak a főzőversenyre, s az eddigi tapasztalatok alapján mindig elkelnek
a helyek. A házibajnokságon az
önkormányzat és a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Kft. csapatai vesznek részt, de emellett
továbbra is várják a főzni szerető
társaságok jelentkezését. A nevezéseket augusztus 31-ig, illetve
a főzőhelyek elkeltének idejéig
adhatják le a csapatok. Érdemes
figyelni a Bókay-kert közösségi
oldalát (Facebook – Bókay-kert
és rendezvényei), ahol tájékoztatást kapnak az érdeklődők a még
meglévő vagy már elkelt bográcshelyekről – tudtuk meg Sonnewendné Lengyel Orsolyától.

NEMZETEK
KONYHÁJA
A Bókay-kerti Napokat szervező
Városgazda Zrt. csoportvezetője
azt is elmondta, hogy milyen ételkategóriák közül lehet választani:
az egyikben bográcsos ételek főhetnek, a másikban grillételek készülhetnek, a harmadikban valamely
nemzet speciális étele.
A főzőhelyeket szeptember
8-án reggel 6 órától foglalhatják el
a csapatok, majd hozott eszközökkel és alapanyagokból a helyszínen
kell elkészíteniük a választott ételt.
Tűzifát és faszenet a szervezők adnak. A szakértőkből és a szervezők
által delegált tagokból álló zsűri
tíz órakor körbejárja a főzőfalut,
megtekinti a főzőhelyeken folyó
munkát, az ételek elkészítési módját és körülményeit. Ez utóbbiak
ugyancsak pontokat jelenthetnek
az értékeléskor.
Az elkészült fogásokból délben kell leadni az ételmintát, amit
a zsűri kóstolást követően értékel, kategóriák szerint kialakítva
a sorrendet. A 14 órakor kezdődő
eredményhirdetésen Buday Péter

mesterszakács, a zsűri elnöke osztja majd meg a tapasztalatokat, és
értékeli a főzésben részt vevők teljesítményét. A három ételkategória
első három helyezettje, valamint
a két különdíjas díjat, oklevelet és
egy gravírozott bográcsot vehet át
a Fesztiválszínpadon, és minden
résztvevő emléklapot kap.

MINDENKI
KEDVÉRE

A Bókay-kert két
színpadán délelőtt
10 órától mindkét
napon
egymást
váltják a különböző
műfajokat képviselő
előadók és csoportok.
A fellépők között lesznek
bulizenekarok, de például olyan
neves zenészek is, mint Révész
Sándor és Závodi János, akik fiatal
muzsikusokkal közösen elevenítik
fel az egykori Piramis együttes dalait, várhatóan nagy sikerrel.
Fellépnek helyi tánciskolák és
néptánccsoportok, s bemutatót
tartanak a Városgazda Utánpótlás
Akadémia sportolói is. Az előzetes

program szerint láthatóan
minden korosztály képviselői megtalálhatják
a számukra megfelelő
programot, hiszen a műfaj kedvelőinek szóló operettshow mellett
a fiatalok szórakozásáról olyan
különleges előadók meghívásával
gondoskodtak a szervezők, mint
az Ocho Macho, Pély Barna, az Ismerős Arcok, illetve a szombat esti
Retro Disco Show-val, amelyet DJ
Lotters szolgáltat a közönségnek.

Bővülő főzési lehetőségek
A nemzetek konyhája kategória új lehetőség a választható ételeket
tekintve. Csaknem húsz évvel ezelőtt, amikor a rendezvény még
a Szeptember Feszt nevet viselte, a pörkölt volt a főszereplő. Az
esemény megszervezésének ötlete tizenkilenc évvel ezelőtt egy
Bókay-kerti családi piknik alkalmával született meg. Néhány évvel
ezelőtt Szeptemberi Kóstoló néven folytatódott az évről évre megismétlődő gasztrokulturális fesztivál, melynek sikerét jelzi, hogy
mind a főzőversenyben, mind a kulturális programokon egyre
többen vettek részt. Az utóbbi években már tematikus jelleget öltött a rendezvény. Volt, amikor a vadételek álltak a középpontban,
volt, amikor a halételek, tavaly pedig a csülökpörkölt. Az idei új
kategória, a nemzetek konyhája ételei között lényegében bármely
nép jellegzetes ételei elkészíthetők. Lehet közöttük székelykáposzta, chilis bab, gyros vagy szusi is, csak az a lényeg, hogy az étel
valamelyik nép specialitása legyen.

2018. szeptember 7-8.

BÓKAY-KERTI NAPOK
Vegas Showband

New Level Empire

Révész & Závodi Piramis Évek
ShyGys

Ocho Macho

Bókay-kert 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.
Bókay-kert és rendezvényei
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! A rendezvény ingyenesen látogatható!

Pély Barna

DJ Lotters
Retro Disco Show

Ismerős Arcok
Peller Károly és Szendy Szilvia
Támogatóink:
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PROGRAMAJÁNLÓ

Kezdjük sportosan az őszt!

PROGRAMOK

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A
foglalkozás az energia-egyensúly helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink a nyári
időszak végeztével folyamatosan újraindulnak. Az első foglalkozások időpontjai: Pilates-torna szeptember 3., ringató, zumba,
callanetics, gerinctorna szeptember 4.,
New Dance World tánciskola szeptember
10., Etka-jóga szeptember 11.
Szeptembertől minden szerdán 10 órakor
baba-mama klub és játszóház. A tanfolyamokról és a foglalkozásokról további
információ az elérhetőségeinken.
A művelődési ház augusztus 28-ig 10 és
17 óra, augusztus 29-től pedig hétköznapokon 9–19 óra között, hétvégéken pedig
a rendezvényekhez igazodva tart nyitva.
Az itt található Ticket Expressz-irodában
jegyek válthatók koncertekre, színházi
előadásokra, kiállításokra.
Terembérlési lehetőség esküvőkre, ös�szejövetelekre 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
Augusztus 25–26. 9 óra: KFK Grácia
nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny
Szeptember 1. 9 óra: Babaholmik börzéje
Szeptember 8-9. 10 óra: Budapest Open
– nemzetközi karateverseny
LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 4. 17 óra: Változás – Barti
Magdolna grafikusművész kiállításának
ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt mond
Garamvölgyi Béla, a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület elnöke, közreműködik Dóra
Attila zeneszerző. A tárlat szeptember
28-ig tekinthető meg.
Szeptember 5. 16.30: Társasjátékklub
Szeptember 8. 9 óra: Találkozzunk a
Bókay-kertben a könyvtár sátránál, ahol
18 óráig várjuk kedves jelenlegi és jövőbeli
olvasóinkat!
Internethasználói foglalkozás 16 órában,
szerda délelőttönként 9–13 óráig.
Időpontok (kezdő): szeptember 12., 19.,
26. és október 3. Jelentkezni augusztus
21-től személyesen és a használati díj
egyidejű befizetésével lehet. A részvételi
díj beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra,
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
A könyvtár szeptember 1-jéig érvényes
nyári nyitvatartása: hétfőn és szerdán
13–19 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 9–15 óráig. Szeptember 3-tól ismét
az eredeti nyitvatartás lesz érvényben.
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 6. 10 óra: Csevegő csütörtök
– minden hónap első csütörtökén „csevegünk” kedves nyugdíjas olvasóinkkal

olvasmányélményükről, mindennapi
örömökről. Szeretettel várunk mindenkit!
A könyvtár nyári nyitvatartása: hétfőn és
szerdán 13–19, csütörtökön 9–15, pénteken 12–18 óra között. Szeptembertől
visszaáll az eredeti nyitvatartási rend.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által összeállított 110 éves a
SZAC című kiállítás látható.
PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Augusztus 27-től hétfőn és szerdán 11–19
óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17
óra között várjuk az olvasókat. Könyvtárunk
kedden és hétvégén zárva tart.
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564, www.kondorkh.hu
Augusztus 25. 14 óra: Úgy szeretlek
én téged – a Fráter Loránd Nótakör
zenés-táncos műsora. Művészeti vezető,
rendező: Fényes György.
Augusztus 26. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Augusztus 27-től 31-ig: Szívügyünk a
közlekedés – kerékpáros tábor
Augusztus 29. 9 óra: A LEO Európa-fórum jótékonysági programja a SOFI
szervezésében
Augusztus 30. 17 óra: Az 5KOR
Képzőművész Csoport kiállításának
megnyitója
Szeptember 1–2. 10 óra: Vadászgörény-bírói képzés
Szeptember 2. 8 óra: Autómodell-kiállítás
Szeptember 2. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 5. 17.30: Mentális-önismereti
drámacsoport Tósoki Anikó mentálhigiénés szakember vezetésével
Szeptember 8. 8 óra: Baba-mama holmik
börzéje
Szeptember 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 13. 14 óra: Fehér asztalnál –
a NYÉVE összejövetele
Szeptember 16. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az emeleti galériában a közösségi házban
működő Skicc Alakrajz Stúdió kiállítása
tekinthető meg augusztus 27-ig.
Az intézményben működő szakkörök, klubok, tanfolyamok őszi újraindulásáról a 2916564-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 utca 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/.
A kutatószolgálat a múzeum nyári költözése miatt szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható ember – kamarakiállítás a 90 éve született
költőnő, Szécsi Margit tiszteletére. A tárlat
szeptember 21-ig látogatható.
Szeptember 16. 10 óra: Kurátori
tárlatvezetés a Kulturális Örökség Napjai
alkalmából
Szeptember 18. 10 és 18 óra: Kurátori

tárlatvezetés
A Pavilongaléria nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 12 és 16 óra között.
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 szeptember 1-jéig zárva
tart, utána újra látogatható.
HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés
alapján látogatható.
PESTSZENTIMREI
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 25. 15 óra: Nosztalgia táncklub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy:
600 Ft.
Szeptember 7. 9.30: Fejlesztő mondókás
torna – zenés fejlesztő foglalkozás
mondókatanulással. A foglalkozást vezeti:
Kiss Ildikó. Részvételi díj: 1000 Ft/fő, két
gyermek esetén 800 Ft/fő.
Szeptember 7. 10.30: Maszatkuckó
– készségfejlesztő kézműves családi
program. Vezeti: Kiss Ildikó. Részvételi
díj: 1000 Ft/fő, két gyermek esetén 800
Ft/fő.
Szeptember 7. 15 óra: Nyugdíjas
operett- és nótadélután régi idők ismerős
dallamaival. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és
Gencsev Gábor. A részvétel ingyenes!
Szeptember 8. 15 óra: Nosztalgia táncklub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy:
800 Ft.
Szeptember 11. 10.15: Babadúdoló –
kétéves korig ajánlott játékos, táncos
mozgásfejlesztés az Így tedd rá program
módszertanával. A foglalkozást vezeti:
Kováts Judit. Részvételi díj: 1000 Ft/fő,
két gyermek esetén 800 Ft/fő.
Szeptember 12. 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 06-20-943-6249es telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Szeptember 12. 18 óra: Az Ars Sacra Fesztivál keretében, az Ómagyar Mária-siralom
szellemiségében rendezett Világnak világa,
virágnak virága kiállítás megnyitója. Köszöntőt
mond Feledy Balázs és Garamvölgyi Béla.
Szeptember 13. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés szükséges elérhetőségeink valamelyikén.
Szeptember 14. 10.30: Maszatkuckó
– készségfejlesztő kézműves családi program. Vezeti: Kiss Ildikó. Részvételi díj: 1000
Ft/fő, két gyermek esetén 800 Ft/fő.
Szeptember 14. 9.30: Baba-mama klub
és játszócsoport. Értékközvetítő, információmegosztó, programajánló együttlét
tipegőknek és otthon lévő anyukáknak,

alkalmanként meghívott vendéggel,
fejlesztőjátékokkal, játéksarokkal, mozgássarokkal és óriásfirkálással. Vezeti:
Kiss Ildikó. Részvételi díj: 1000 Ft/fő, két
gyermek esetén 800 Ft/fő.
Szeptember 15. 17 óra: Modern zsoltárok
– Gyárfás István és barátai koncertje az
Ars Sacra Fesztivál keretében. Helyszín:
Baptista imaház (Nemes utca 28.). A
részvétel ingyenes!
A PIK Házban új foglalkozások indulnak
szeptembertől. Hétfőnként 9.30-tól Tücsökzene, szerdánként 10.30-kor Bábos mesekuckó, szerdánként 16.30-kor kismamajóga,
hétfői és szerdai napokon 17.30-kor pedig
NIA-foglalkozás. A foglalkozások részleteiről
az elérhetőségeinken lehet tájékozódni.

VARRÓTÁBOR
A PIK-BEN
A felnőtteknek szervezett kezdő
varrótáborban kifejezetten hobbivarrónők
számára kifejlesztett, modern tananyagot
használunk, az önálló varráshoz szükséges tudást adjuk át. A gép befűzésének
és az egyenes varrásnak az elsajátításától
eljutunk odáig, hogy a résztvevők a
hétköznapok során szükséges igazításokat
(cipzárcsere, nadrágfelhajtás) képesek
legyenek elvégezni. A tábor díja: 20 000
Ft/hét vagy 5000 Ft/nap.
Időpont és helyszín: augusztus 27–31.
(9 és 13 óra között), Pestszentimrei
Közösségi Ház.

ÚJRA ITT A JÓTÉKONYSÁGI
RUNWAY RUN
A következő hónap első szombatján, szeptember 1-jén
hatodik alkalommal rendezik meg a Budapest Airport
jótékonysági futóversenyét. A Runway Run indulói a
Liszt Ferenc repülőtér 1. futópályáján mérik össze az
erejüket.
A Budapest Airport Zrt. meghívásos futóversenyét elsősorban a cég
partnereinek és a nemzetközi légi közlekedési szakma képviselőinek
hirdetik meg, de a Facebookon egy játék keretében bárki jogot nyerhetett a nevezésre.
Az idén is mintegy ezer fő jelezte a részvételi szándékát. Az érdeklődés nem meglepő, hiszen Európában egyedülálló nemzetközi
rendezvényről van szó: ez az év egyetlen napja, amikor a budapesti
repülőtér 1. futópályáját nem a repülőgépek, hanem a futók veszik
birtokba.
A versenyen 5 és 10 kilométeres távon lehet futni, de 1 kilométeren a 6–15 éves gyerekek is kipróbálhatják magukat a futópálya
betonján.
A nevezésekből befolyó összeggel a Budapest Airport egy magyarországi és egy brit alapítványt támogat. A Suhanj! Alapítvány
részben a Runway Run bevételéből nyitotta meg két éve az ország
első integrált edzőtermét, ahol együtt sportolhatnak a fogyatékkal
élők és az egészségesek. A nevezésekből részesülő másik szervezet
a brit Anthony Nolan Alapítvány, amely leukémiás gyermekek életmentő műtéteit támogatja.
-róth-

5KOR-KIÁLLÍTÁS

Belső Hely-Szín címmel nyílik meg a kerületi
kötődésű képzőművészeket – Árvay Zolta,
Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston
és Magyar József – tömörítő 5KOR Képzőművész Csoport kiállítása a Kondor Béla
Közösségi Ház Aulagalériájában.
A megnyitón köszöntőt mond Lévai István
Zoltán alpolgármester, a kiállítást méltatja
Hemrik László művészeti író.
Időpont: augusztus 30. (csütörtök), 17 óra.
A tárlat szeptember 9-ig tekinthető meg.

A MŰVÉSZET
SZENTSÉGE
Az Ars Sacra Fesztivál keretében két programot
szervez a Pestszentimrei Közösségi Ház. Szeptember 12-én (szerdán) 18 órakor az Ómagyar
Mária-siralom szellemiségét megidéző tárlat
megnyitóját tartják. A kiállítást, amelyen a
kerülethez kötődő művészek képeit állítják ki,
Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író
és Garamvölgyi Béla, a XVIII. kerületi Művészeti
Egyesület elnöke nyitja meg.
Szeptember 15-én (szombaton) 17 órakor
Gyárfás István és barátai Modern zsoltárok
című koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők a baptista imaházban (Nemes utca 88.).
A belépés mindkét eseményre ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Lőrinci Nagykönyvtára Mészöly Ágnes
ötlete alapján meseíró pályázatot hirdet
általános iskolások részére.
A téma az időgép. A történet így kezdődjön: „Amikor Patti először mesélt arról,
hogy a nagypapája egy igazi időgépet
fabrikál a kertjük végében roskadozó
fészerben, csak a fejemet csóváltam.”
Beadási határidő: szeptember 28.
A pályamű tartalmazza a pályázó
adatait (név, osztály, iskola, felkészítő
tanár neve, elérhetőség), és maximum
3 gépelt oldal legyen, papíron vagy
elektronikus formában.
Az eredményhirdetés az októberi
könyvtári hét vasárnapján lesz.

SZEPTEMBERI
LENDÜLET

Nyakunkon az ősz meg a sulikezdés, de úgy tűnik, nehezen
engedjük el a nyarat. Abból látszik ez, hogy a máskor változatos
sportágválasztékból még csak kettőre várják szeptember elejétől
az érdeklődőket. Akár így, akár úgy, azok kedvéért, akik már
most mennének, itt a kínálat, amely minden bizonnyal a többszörösére bővül a következő hetekben. Természetesen az újabb
programokról is beszámolunk majd.

Futópont

Időpontok: hétfőn és csütörtökön 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 20-225-5462

Nordic walking

Időpontok: hétfőn 17.30-tól, csütörtökön 18 órától
Helyszín: Bókay-kert
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731
-R. F.-

TÁRLATVEZETÉS ÉS
HELYTÖRTÉNETI SÉTA

A Tomory Lajos Múzeum három programra is szeretettel várja az érdeklődőket. Szeptember 8-án (szombaton) a múzeum is
részt vesz a Bókay-kerti Napokon, méghozzá a kert szomszédságában lévő Herrich–Kiss-villa bevonásával. Ezen a napon tárlatvezetés keretében megtekinthető a múzeum látványraktára.
Szeptember 15-én (szombaton) 15 órától A Lónyaytelep – a
vasút, ami összeköt és Pestszentlőrinc iparnegyede címmel szerveznek helytörténeti sétát. A séta a pestszentlőrinci vasútállomástól indul, és a Gyömrői út mentén halad. A program regisztrációhoz kötött, jelentkezni a múzeum telefonszámán és e-mail
címén lehet.
A Pavilongalériában látható Szécsi Margit-emlékkiállításon
két alkalommal kurátori tárlatvezetést tartanak. Szeptember
16-án (vasárnap) 10 órakor a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében, valamint szeptember 18-án (kedden)
10 és 18 órakor. A program regisztrációhoz kötött, jelentkezni a
múzeum telefonszámán és e-mail címén lehet.
Mindhárom program részleteiért látogasson el honlapunkra.
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Pályázati támogatással újul meg a SOFI sportpályája
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KORSZERŰBB KÖRNYEZETBEN
MOZOGHATNAK
A képviselő-testület 2018. május 8-i rendkívüli és 29-i ülésén született határozatok
Határozatok
1. A képviselő-testület 19 igen
szavazattal egyhangúlag jóváhagyta, hogy Búza Barna Pax
című domborművét áthelyezzék
a kerületi Kossuth térről.
A testület 15 igen szavazattal és
3 tartózkodással hozzájárult ahhoz, hogy amennyiben a műszaki
feltételek biztosítottak, a domborművet a Lakatos út 30. alatti
Eötvös Loránd Általános Iskola
főhomlokzatának déli végén található homogén, klinkertéglás
falszakaszra helyezzék át, az épület I. emeletének magasságában
oly módon keretbe téve, hogy a
jelenlegi architektonikus tagoláshoz harmonikusan illeszkedjék
az anyagában és a színében, a tengelyeket elválasztó vertikális vasbeton tagolóelemekhez hasonlóan. A képviselők felhatalmazták a
polgármestert a szükséges intézkedésekre.
2. A testület 19 igen szavazattal egyetértésben tudomásul
vette, egyúttal jóváhagyta Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának indulását Az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
2018 című pályázaton bruttó 50
millió forint összegű támogatási
igénnyel.
A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat a
pályázathoz a teljes bekerülési
költség 51 százalékát biztosítja –
legfeljebb bruttó 52 millió forintot – önerőként a 2018. évi költségvetés terhére, és vállalja, hogy
a fejlesztéssel érintett ingatlant
tíz évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működésre
vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával – használja.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
3. A testület 19 igen szavazattal
egyöntetűen úgy határozott, hogy
az önkormányzat tulajdonosként
hozzájárulását adja az Életjel Alapítványnak a 151126/21 hrsz-ú,
Kondor Béla sétány 4. alatti,
kivett óvoda megnevezésű belterületi ingatlan XVIII. kerületi
SOFI (Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) által használt
5540 m2 alapterületű részén lévő
sportpálya felújításához, korszerűsítéséhez a Sportért Felelős Államtitkárság Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet 20/24/11/2
Állami, önkormányzati és egyéb
sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére
nyújtott támogatás előírásai szerint, továbbá vállalja, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló ingatlanrészen lévő
pálya sportcélú fenntartását, üzemeltetését 15 éves időtartamra
biztosítja.
A tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltétele az, hogy az Életjel
Alapítvány és az önkormányzat

közötti megállapodást aláírják
– az alapítvány megtérítési igényének kizárásával – a közös tulajdon keletkezésének kizárására.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
tulajdonosi nyilatkozat aláírására és az egyéb intézkedésekre.
A nyilatkozaton fel kell tüntetni
a Külső-pesti Tankerületi Központnak mint a fejlesztéssel érintett ingatlanrész vagyonkezelőjének a hozzájárulását is.
4. A képviselő-testület 19 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót.
5. A testület 14 igen szavazattal
és 5 tartózkodással elfogadta a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
2017. évi munkájáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.
6. A képviselők zárt ülésen döntöttek a Kondor Béla Közösségi
Ház és Intézményei vezetőjének
ideiglenes megbízásáról.
7. Tájékoztatók, bejelentések
A képviselő-testület a Tájékoztató
Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya
2017. évi tevékenységéről napirendi pontban nem hozott határozatot.
A július 17-ei számunkban
megjelent május 29-ei ülés határozatainak folytatása.
11. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy a XVIII., Közdűlő
út – (156103 hrsz-ú út) – (156097
hrsz.-ú út) – 156099 hrsz-ú erdő
által határolt területet belterületbe vonja.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
belterületbe vonáshoz szükséges
intézkedésekre és a kapcsolódó
nyilatkozatok aláírására.
A testület 18 igen szavazattal
egybehangzóan úgy döntött,
hogy a XVIII., 0156140/13 hrsz.,
0156140/18 hrsz. és 0156140/19
hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanokat belterületbe vonja.
Az ingatlanok belterületbe vonásával járó mindennemű költség az ingatlanok mindenkori tulajdonosait terheli. A képviselők
felkérték és felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedésekre, a költségek és járulékok
megfizetéséről szóló megállapodás elkészítésére és annak véglegesítést követő aláírására.
12. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy az önkormányzat,
a Karinthy Frigyes Gimnázium
és a Karinthy Frigyes Gimnázium Studium Alapítványa között
2003. május 9-én létrejött, bérleti
jogot alapító megállapodásokat
oly módon módosítsák, hogy az
azokkal biztosított 4 önkormányzati lakás bérleti díja az elkövetkező 15 évre (2019. február 11-től
2034. február 10-ig) egy összeg-

ben előre megfizetve 15 millió
forint legyen.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
szükséges intézkedésekre, és a
hivatkozott bérleti jogot alapító
megállapodások módosításáról
szóló szerződések véglegesítést
követő aláírására.
13. A testület 18 igen szavazattal egybehangzóan az alábbiak
szerint módosította 503/2015.
(IX.29.) sz. határozatát: A képviselő-testület úgy döntött, hogy a
víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 8. § (1)
bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján
térítésmentesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába
adja 12.934.578 forint könyv szerinti értéken az önkormányzat által megépített alábbi vízvezetéket:
Kossuth tér (hrsz. 155421), 214
folyóméter.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
térítésmentes vagyonátadáshoz
szükséges intézkedésekre és az
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás véglegesítést
követő aláírására.
14. A testület 19 igen szavazattal
és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy az önkormányzat és a
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti haszonbérleti szerződést oly módon módosítsák,
hogy az Üllői út 517. alatti ingatlan 4., 16., 14., 13/a és 13/b számmal jelölt helyiségei kerüljenek ki
annak mellékletéből.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert a haszonbérleti szerződés módosításához
szükséges intézkedésekre, a szerződés aláírására, a haszonbérleti
díj mértékének felülvizsgálatára
és a következő ülésre előterjesztés készítésére a haszonbérleti díj
mértékére vonatkozóan.
A képviselő-testület 19 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
úgy döntött, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal
és a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. között 2012. augusztus 31-én létrejött vagyonhasználati szerződést oly módon
módosítsák, hogy annak hatálya
kiterjedjen az Üllői út 517. (hrsz.
149920) alatti ingatlan társaság
használatában álló helyiségein túl
a vagyonhasználati szerződés 1.
sz. mellékletét képező alaprajzon
feltüntetett 4., 16., 14., 13/a, 13/b
helyiségekre is.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a
módosításhoz szükséges intézkedésekre és a szerződés módosításának aláírására.
15. A testület 18 igen szavazattal
egyhangúlag döntött arról, hogy
az önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2013. (V.31.) sz. rendelet 30.
§ (6) bekezdés e) pontja és 43. §
(1) bekezdése alapján nyilvános
pályázatot ír ki a XVIII. kerület,

157239/3 hrsz. alatt nyilvántartott 3001 m2 ingatlan legalább 10
évi, határozott időtartamú, bérbeadás útján parkolóként történő
hasznosítására az alábbi feltételek
szerint:
a) Hasznosítás esetén az ajánlattevőnek az alábbi minimális
árat kell megajánlania ajánlata
érvényességéhez: bruttó 300
100 Ft/hó.
b) A pályázat beadási határideje: 2018. július 15.
c) A pályázó vállalja a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek megfelelő kötelezettségek
teljesítését.
d) A pályázó vállalja, hogy beszerzi a szükséges engedélyeket a tereprendezésre, és hogy
a parkoló kialakítását a vonatkozó jogszabályok szerint és
saját költségén végezteti.
A parkoló kialakítására fordított
összeg a bérleti díjba nem számítható be, a pályázó vállalja, hogy a
beruházással kapcsolatban a bérlet ideje alatt semmilyen igénnyel
nem lép fel, azt saját könyveiben
tartja nyilván. A bérleti idő lejártát követően az ingatlanon
végzett értéknövelő beruházások
megtérítésével kapcsolatosan külön megállapodást kötnek a felek.
e) A pályázó viseli az ingatlan
közművesítésének költségeit,
amihez előzetes egyeztetések
után tervdokumentációt nyújt
be az önkormányzathoz engedélyeztetés céljából.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására, a benyújtott
pályázat(ok) elbírálására, a nyertes pályázóval kötendő szerződés
előkészítésére és aláírására.
16. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal egybehangzóan úgy
határozott, hogy az önkormányzat módosítja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) sz.
rendelet 19. § (3) bekezdése alapján 2015. december 12-én kötött
megállapodást.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
megállapodás-módosítás véglegesítést követő aláírására.
17. A testület 15 igen szavazattal és 5 tartózkodással úgy döntött, hogy az Üllői út 486. alatti,
155674 hrsz-ú, 666 m2 területű
ingatlanon található 155674/A/2
hrsz-ú, fszt. 2. sz. alatti 67 m2
alapterületű iroda és a 155674/
A3 hrsz-ú, fszt. 3. sz. alatti 46 m2
alapterületű raktárhelyiségek az
önkormányzat és a Projekt18 Kft.
közötti haszonbérleti szerződés
mellékletéből kerüljenek ki, és
elviekben támogatja, hogy az önkormányzat elidegenítse azokat.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert a szükséges
intézkedésekre.
A képviselő-testület 15 igen
szavazattal és 5 tartózkodással
úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakor-

lásáról szóló 15/2013.(V.31.) sz.
önkormányzati rendelet 30. §
(6) bekezdés c) pontja alapján
elfogadja az önkormányzat és a
Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés módosítását,
amely szerint a szerződés 1. sz.
melléklete helyébe a 3. sz. melléklet kerül, a haszonbérleti díj mértéke pedig 2018. július 1-jétől évi
114.215.200 forintra változik.
A képviselők felkérték a polgármestert a szerződés módosításához szükséges intézkedésekre,
és felhatalmazták őt annak véglegesítést követő aláírására.
18. A testület az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz.
önkormányzati rendelet 19. § (1)
bekezdés d) pontja és 20. § (2)
bekezdése alapján 18 igen szavazattal egyhangúlag hozzájárult
a „Megállapodás felépítmény és
tartozékai tulajdonjogának és
ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezéséről” megnevezésű
szerződés megkötéséhez a Fővárosi Önkormányzattal, egyúttal a
Fővárosi Önkormányzattal 2013.
november 14-én kötött földhasználati megállapodás módosításához, amely szerint:
– a Fővárosi Önkormányzatot
a 156140/21 hrsz-ú földterületre, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát pedig a
156140/21/A hrsz-on újonnan
létrejövő felépítményre elővásárlási jog illeti meg, valamint
– a Fővárosi Önkormányzatot megillető földhasználati jog
időtartama az épület fennállásáig terjedő időtartamra módosul,
azzal, hogy a „Megállapodás felépítmény és tartozékai tulajdonjogának és ingatlan-nyilvántartási
helyzetének rendezéséről” megnevezésű tervezetet az alábbiakkal szükséges összhangba hozni
és kiegészíteni: „Felek egyező
akaratukkal
megállapodnak,
hogy legkésőbb a 2023. szeptember 30. napját megelőző 60
nappal az építkező által fizetendő földhasználati díj mértékét
felülvizsgálják, és a felülvizsgálat
eredményeképpen a hatályos jogszabályok szerint az erre vonatkozó szerződéses rendelkezéseiket megfelelően módosítják.”
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedésekre és a megállapodás véglegesítést követő
aláírására.
A képviselők az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 15/2013.
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 30. § (6) bekezdése alapján 18 igen szavazattal egyöntetűen hozzájárultak, hogy a
tulajdonát képező 156140/21
hrsz-ú ingatlanra vízvezetési
(csatorna) szolgalmi jogot jegyezzenek be az ingatlan nyilvántartásba a 156140/17 hrsz-ú
ingatlan javára, egyúttal tudomásul vették, hogy a 156140/17
hrsz. ingatlanra vízvezetési
(vízvezeték) szolgalmi jogot je-

gyeznek be a tulajdonát képező 156140/21 hrsz-ú ingatlan
javára. A testület ennek érdekében hozzájárult a szolgalmi
jogok ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséhez szükséges megállapodás aláírásához.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező
„Megállapodás vízvezetési telki
szolgalmi jogok alapításáról” szóló tervezet véglegesítést követő
aláírására és a szükséges intézkedésekre.
19. A testület 18 igen szavazattal
egybehangzóan elfogadta a 2017.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
értékelést.
20. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. következő taggyűlésén szavazatával
támogassa azt, hogy a társaság
ellátási kötelezettségéből 2018.
július 1-jétől kikerüljön az 1181
Kondor Béla sétány 13/A alatt
található rendelőben működő
380092094 kódú, területi ellátási
kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi praxis.
A testület 16 igen szavazattal és 1
tartózkodással úgy döntött, hogy
az önkormányzat az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal
módosítja az egészségügyi szolgáltatóval 2007. május 17-én kötött közszolgáltatási szerződést,
egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására és a szükséges intézkedésekre, ideértve az önkormányzat képviseletét a kft. következő
taggyűlésén.
21. A képviselő-testület, mint a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. többségi
tulajdonosa, 17 igen szavazattal
és 1 tartózkodással felhatalmazta
a polgármestert, hogy a társaság
következő taggyűlésén az önkormányzat meghatalmazott képviselőjeként vegyen részt.
A testület, mint az egészségügyi szolgáltató többségi tulajdonosa, 17 igen szavazattal és 1
tartózkodással felhatalmazta a
polgármestert, hogy a következő
taggyűlésen szavazatával támogassa, hogy a társaság könyvvizsgálójának a Rate-Book Pénzügyi
és Műszaki Tanácsadó Kft-t válasszák meg 2018. június 1-jétől
2020. május 31-ig 105 ezer forint
+ áfa/hó díjazás ellenében.
A képviselő-testület 17 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
felhatalmazta a polgármestert,
hogy a kft. következő taggyűlésén szavazatával támogassa a társasági szerződés módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést,
valamint hogy a taggyűlésén
hozott döntésekhez kapcsolódó
dokumentumokat aláírja és intézkedjen azok Cégbírósághoz
történő benyújtásukról.
Folytatás a következő számban
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FELHÍVÁSOK

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Igénybejelentés a természetbeni téli rezsicsökkentési támogatás megállapításához

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

Magyarország kormánya 1364/2018. (VII. 27.) számú határozatában
egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülő, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek.
A támogatás elnyerése érdekében 2018. október 15-ig lehet igénylést
benyújtani a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján
(1184 Üllői út 400. II. emelet).
Az igénybejelentést az a XVIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült még rezsicsökkentésben.
Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi,
hogy a bejelentő háztartása nem részesült-e korábban téli rezsicsökkentésben.
Figyelem: a támogatás nem pénzbeli, hanem természetbeni, amely
nem fedezi a szállítási, darabolási költségeket!
Az igénybejelentési formanyomtatvány megtalálható a www.bp18.
hu honlapon (Nyomtatványok/Humánszolgáltatási Iroda), valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáin
(1184 Üllői út 400. és 1188 Nemes u. 14.), a Humánszolgáltatási Irodán, valamint a Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ családsegítő szolgálatainál (1181 Kondor Béla sétány 17. és 1188 Vezér u. 52.)
A kitöltött „Igénybejelentés természetbeni téli rezsicsökkentési támogatás megállapításához” nyomtatvány benyújtható személyesen a
Humánszolgáltatási Irodán, illetve postai úton a Humánszolgáltatási
Irodának címezve.
Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.30 és 18 óra, szerdán 8 és 17 óra, pénteken 8 és 12 óra között.
Budapest, 2018. július 30.				
						

Dömötör István
alpolgármester

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a XVIII. kerületi Önkormányzat képviselő-testületének 177/2018. (VI.19.) számú döntése alapján módosul a Pestszentlőrinc-Pestszentimre városrendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006.
(IX.12.) önkormányzati rendelet (PPVSZ).
A PPVSZ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) és (6a) bekezdése és 46. § (3)
bekezdése alapján 2018. december 31-ig módosítható.
Jelen módosítás a 107. számú szabályozási terv területének még ki nem alakult részét
érinti. A 107. számú szabályozási terv hatálybalépése óta eltelt időben a szabályozási
terv északi részén, a még ki nem alakult területeken megváltoztak a tulajdoni viszonyok. A szabályozási terv alapját képező, az akkori tulajdoni viszonyokat és tulajdoni
hányadokat figyelembe vevő telekalakítási javaslat ma már nem valósítható meg. Erre a
szabályozási terv módosítása, a még ki nem alakult tömbök közti szabályozási vonalak
korrigálása jelenthet megoldást.
A szabályozási terv módosítását bemutató anyaggal kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. A véleményezési dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi csoportjának oldalán (http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport) a Folyamatban lévő
projektek cím alatt lesz elérhető, a véleményezésre nyitva álló határidő feltüntetésével.
Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet 8. §-ának megfelelően a PPVSZ módosításával kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket elektronikus formában a partnersegi@bp18.hu e-mail címre,
papíralapon Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának címére (1184 Budapest,
Üllői út 400.) juttassák el.
Ê Jankovits Vera
főépítész

TÁJÉKOZTATÓ

Hova forduljunk, ha patkányt látunk?
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a főváros területén az alábbi módon tehetik meg a
patkánymentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket 2018. július 19-től.
Az ellátó RNBH Konzorcium hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig fogadja a lakossági bejelentéseket
a 06-70-364-6531-es telefonszámon. A köztes időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.
Elektronikusan a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni a patkányok
észlelését.

BOLTI ELADÓKAT KERESÜNK BUDAPESTI
KISFORMÁTUMÚ BOLTJAINKBA!
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
• A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális
szakmai környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért!
Jelentkezés és információ:
Telefonon:
+36 20 827 1506
Személyesen:
közeli Tesco kisformátumú üzletben
a boltvezetőnél
e-mail:
jelentkezes@hu.tesco-europe.com
web:
tesco.hu/karrier
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. A
KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

HIRDETÉS
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SZOLGÁLTATÁS
n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 06-20-491-5089
n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-0797, 06-20-922-1629
n Redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni
csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201
n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő
energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.
n 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 MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk Közterületi-kertészeti 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 PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési
és karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának
azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések
szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás,
gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való
felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban
a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti,
vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró fűnyíró).
n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és
diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése.
Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált
megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.
n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények
állapotának felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő
növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz
és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek
biztonságos használata. Elvárások: együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.
n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása;
- a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok
ellátása. Elvárások: uszodamesteri végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.
n JEGYPÉNZTÁROS: Társaságunk jegypénztáros pozícióba keres munkavállalókat. A munkakör leírása: szolgáltatási és térítési díjak beszedése, a
kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: - elsődlegesen uszodai online pénztárak működtetése, a
törvényi és belső szabályozások alapján; - nyitvatartási idő alatt jelentkező befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, tagdíjak stb.); - beléptető karórák
érvényesítése, visszavételezése, értékcikkek bevétele-kiadása; - szigorú számadású nyilvántartások naprakész vezetése; - váltópénz és nyugtatömbök
rendelkezésre állásának biztosítása; - napi elszámolás, jelentés készítése, pénztárak lezárása; - időszakos jelentések készítése. Elvárások: szakirányú
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (pénztárosi múlt előny lehet!); több műszak vállalása (5:30-14:00 és 13:30-21:00); precizitás,
megbízhatóság, önállóság; felelősségteljes munkavégzés; erkölcsi bizonyítvány; PC programok felhasználó szintű ismerete (Microsoft Excel, Word,
Outlook). Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés, cafetéria.
n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: - szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat; - pontos, megbízható munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire
különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a
sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények jelzése.
n MŰVEZETŐ (MÉLYÉPÍTÉS): Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni
irányítására a Mélyépítési Osztályra. 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.

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 HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n 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 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, 06-1-284-92-13

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
n Újpéteritelepen, Sportkastélynál, 12 éves, újszerű, kétszintes, nappali+4 szobás, 135 m2 családi ház 300 m2 telken 61,5 M Ft. Extrákkal:
márványpadló, padlófűtés, automata kapu, dupla terasz, stb... t.: 06-70/234- 3433

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152
n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, szelektálása, tároló edényekben való
elhelyezése, a hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.
Tel: 06-70/657-8165
n Komissiózó-raktárost keresünk kétműszakos (délelőtt, délután) rendben raktári áruk kezelése. Kezdőfizetés bruttó 300.000 (nettó 200.000).
Bejelentett 8 órás munka. Munkavégzés helye: Vecsés. Önéletrajzot várunk: allas@gasztropremium.hu. Telefon: +36-70/521-3804
n XVIII. kerületben működő tálaló konyhákra keresünk munkatársakat konyhai kisegítő, munkakörbe hétfőtől péntekig

tartó munkarendbe, rész- és teljes munkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

n XVIII. kerületben működő főzőkonyhára keresünk munkatársakat fekete mosogató és konyhai kisegítő munkakörbe

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

n XVIII. kerületben működő tálaló konyhákra keresünk részmunkaidős nyugdíjas, ill. megváltozott munkaképességű

munkatársakat hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

A MÁV Zrt. munkatársakat
keres az alábbi munkakörökbe:
KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:

n GONDNOK: Elvárások: alapfokú végzettség; jó problémakezelő és együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem; megbízható,
önálló, felelősségteljes munkavégzés. Feladatok: általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása; épületek, berendezések, felszerelése és 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. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett tapasztalat
n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;
pontos, megbízható munkavégzés, emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése;
a rakomány károsodásmentes szállítása; részvétel a rakodási folyamatban; a rakomány átadása-átvétele; a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és
ellenőrzése; az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.
n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos,
felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; a vízhőmérséklet folyamatos
mérése és az így nyert adatok regisztrálása; az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; a medencében, a
medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának,
valamint előírt vízminőségének biztosítása; az Üzemviteli szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; az uszodanapló rendszeres vezetése; az uszoda üzemeltetéséhez
tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív
részvétel; kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; a területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása

biztosítóberendezési műszerész
digitális gyengeáramú műszerész
pályamunkás
távközlő műszerész
villanyszerelő- felsővezeték szerelő

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.

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület
kiemelten közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján
vásárol könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal
segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

Gerinc és izületi diagnosztikai és terápiás központ
Dr. Németh Lóránd
gerinc és izületi specialista
reumatológus főorvos

Ne éljen
fájdalommal !

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom,
Bejelentkezés:
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos
06 1 291 - 0539
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és
06 1 290 - 0921
szakszerű kezelése
1181. Budapest
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek
Üllői út 419.
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós
és infúziós kezelési lehetőségek www.maganreumatologia.hu

KÖZÉPFOKÚ VÉGEZETTSÉGGEL:

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
HOSSZÚ TÁVÚ
FELADATAINAK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS

gépkezelői munka
TISZTA, KULTURÁLT
KÖRNYEZET 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET
HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06-30-173-0909
E-mail: info@wdental.hu

kocsirendező/tolatásvezető
váltókezelő
Amit ajánlunk:
hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és
jövedelem, választható béren kívüli juttatás, önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.
Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Érmebemutató, ördöglakat-készítés, bringaszerelés, elcsendesedés

MEGINT HABÁN-UDVAR
Milliónyi program az Imrei Közösségi Napokon

�

Csupa-csupa izgalmas programmal várja az érdeklődőket a Habán-udvar – Imrei Közösségi Napok rendezvénysorozat augusztus
21. és 26. között a Nemes utca 28. alatt található Baptista Imaház és
Közösségi Otthonban. Igaz, lapunk csak az imrei napok közben jelenik
meg, de Háló Gyula lelkész oly színes és sokrétű programról számolt be,
hogy tényleg érdemes lesz ellátogatni a Habán-udvarba.

– Gondolom, éppen a napokban
járatják csúcsra a már jól ismert
programsorozatukat, a Habánudvart…
– Nincs ezzel semmi gond, s
mivel már nem először lesz, nekünk is hiányozna az a sok színes
program, amivel a vendégeinket
várjuk.
– Felfedezte már ezeket a napokat
Imre, tudnak róla az emberek?
– Olyannyira, hogy már többen
érdeklődtek, mivel várjuk őket.

TEMATIKUSAN
– Akkor sétáljunk be a Nemes utcai Habán-udvarba…
– Nem is tudom, mivel kezdjem,
mert oly sok minden van. Talán
azzal, ami végigkíséri a hetet,
ami mindennap lesz. A mese- és
versírással, valamint a próza- és
versmondással minden 8–14
éves gyerek megpróbálkozhat. Az
elején tapasztalható visszafogottság gyorsan megszűnik, s a végén
mindenki szerepelni akar. Ezzel
délelőttönként várjuk a fiatalokat,
délutánonként pedig a zene veszi
át a próza helyét. Musical-kó-

ruspróba lesz, amely egyre kedveltebb.
– Az elmúlt években a tematikus
napok voltak a legnépszerűbbek…
– Reméljük, hogy így lesz ez az
idén is. 21-én egészségnappal
kezdünk, amely nemcsak a testet
gyógyítja majd, de elér a lelkekig
is. Mentálhigiénés szakembert és
fejlesztő terapeutát várunk, a legkisebbeknek, az 1–6 éveseknek
csoportfoglalkozással. Aki nem
vett részt még ilyenen, annak azt
javaslom, próbálja meg, hozza el
a gyermekét, mert nem mindennapi élmény. A Népművészet
gyermekeknek elnevezésű programra 2–12 éveseket várunk.

AZ ÖNVEZETŐ
AUTÓ
– Tényleg nem hagynak üresjáratot…
– Ha már csinálunk valamit, az
legyen jó, maradjon emlékezetes.
Mint ahogy a 23-i tudományok
napját is színessé tesszük. Tényleg
csak távirati stílusban mondom:
lesz érmebemutató numizmatikus vendégekkel, lesz ördögla-

kat-készítés, ismét megrendezzük a varróklubot, kísérletezünk
tűzzel, vízzel, levegővel, ami
mindig izgalmas mindenkinek,
s lesz csoportos angolfordítás alsósoknak, hogy vajon mennyit
tanultak meg a nyelvből néhány
év alatt. Lesznek meteorológiai
kísérletek, és bárki megismerkedhet a jövő önvezető autójával.

TESTNEK IS,
LÉLEKNEK IS

– Ez már önmagában felölelhet
egy hetet…
– Pedig még nem beszéltem a
jövő generációjának a napjáról,
s nem tértem ki a művészetek
napjára sem. 25-én, szombaton
a munka lesz a főszereplő. Mivel
Pestszentimrén is egyre több a
bringás, úgy gondoltuk, csinálunk egy kerékpár-karbantartó
napot, ami igen hasznos lehet.
– És akkor már csak a „finálé” van
hátra…
– Vasárnap, 26-án, 10-től lesz a
záróünnep, istentisztelettel,
DOMINkoncerttel, családi muzsikálással. A gyermekkórus

előadása tényleg friss lesz, mert
az azon a héten megtanult énekekkel szerepelnek. A Habánudvart igehirdetéssel, harapnivalóval zárjuk a terasz pultjánál.

Csak szülőkkel!
A Habán-udvar keddtől péntekig 15–20 óra között tart nyitva.
A záróünnep vasárnap 10 órakor kezdődik. Fontos tudni, hogy
gyermekeket csak szülői felügyelettel fogadnak a rendezők.

Új atya az imrei plébánián
Blanckenstein Miklós: Jó nyáj a pestszentimrei

Új plébánosa van augusztus 1-jétől a pestszentimrei Szent Imre Plébániának. Blanckenstein Miklós atya a
katedrát hagyta ott, hiszen a kinevezése előtt az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektoraként, tanáraként szolgált, s az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseki helynökének tisztét is betöltötte.
– Látom, a beilleszkedés napjait is teljes munkával éli meg, hiszen a szolgálati lakás elfoglalása mellett már most is szakít időt a hívekre…
– Ez a legtermészetesebb, hiszen értük vagyunk, szolgáljunk bárhol is.
– Gondolom, egyelőre nincs teljes rálátása a pestszentimrei közösségre, bár feltételezem, hogy sokakat megismert már közülük.
– Néhány hét lehet elvesztegetett idő, de akár hasznos is. Jómagam igyekeztem hasznosítani, így aztán az első benyomásaim és a celebrált
szentmisék alapján elmondhatom, hogy befogadók az imrei hívek, jó emberek.
– Ismerve a legutóbbi, nem rövid ideig tartó szolgálatát, mondhatni, az ön „oltára” a katedra volt…
– Megfogalmazható így is, de a legfontosabb a szolgálat ténye és lényege. Az nem változott, nem változhatott meg.
– Ettől függetlenül hadd kérdezzem meg: az elsősorban a hit oktatásával eltöltött több mint másfél évtized után milyen lesz újra „saját nyájat”
vezetni?
– Más lesz, másfajta szolgálat, de mivel elmúltam hetvenéves, gondolhatja, korábban megismertem már a plébániai szolgálatot is. Többek
között a Mátyás- templom plébánosa is voltam.
– Legutóbb meg szigorú tanár…
– Annyira azért nem, de azt azért vallottam, hogy aki Isten szolgálatát vállalja, az legyen képzett, széles látókörű, jól felkészített és felkészült
ember.
– Egészen biztosan hozzá tudott segíteni, nem is keveseket, a szolgálathoz.
– Ha eszembe jut a 15 év, a szemináriumban tanuló és végző kétszáz kispap, akik közül 92-t pappá is szenteltek, talán nem töltöttem haszontalanul az éveket.
– Jöjjünk akkor „haza”, Imrére. Milyen feladatok várták, várják itt?
– Az első benyomásaim alapján mondom, hogy „jó” plébánia a
pestszentimrei, s hiszem, hogy megtaláljuk a közös hangot a hívekkel, azzal az öt-hatszáz római katolikussal, akik rendszeresen
látogatják a templomot és a szentmiséket. Tudok a templomkert
területére tervezett közösségi házról és arról a hitről, amivel szeretnék megvalósítani azt. Igyekszem minden lehetőséget biztosítani
a cél elérése érdekében, bár talán a tervezettnél valamivel kisebb
épület is jó szolgálatot tenne. Egy-egy plébánia társadalomszervezői erő, ám hogy ebből mi és mennyi valósul meg, az elsősorban az
ott élő híveken és az ott szolgáló plébánoson múlik.
Tudta-e, hogy
– a kerületi szolgálata előtt Varjú Imre atya is a Mátyás-templom plébánosa volt?
– Pestszentimrén öt tanintézményben van hittanoktatás?
– évente hozzávetőleg 80–90 keresztelőt tartanak az imrei
plébánián?

Már megint
elkezdődik…
A fenti cím elsősorban a diákoknak szól, akiket már
hetek óta azzal „riogatnak”, hogy mindjárt elkezdődik…
Nos, most mát tényleg mindjárt
megkezdődik a tanév, s ennek
kapcsán adunk hírt két kerületi
egyházi iskola tanévnyitó ünnepségéről.
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában szeptember
3-án, hétfőn rendezik meg a
tanévnyitót – tudtuk meg Szarvas Attila igazgatóhelyettestől, aki azt is elmondta, hogy a
tanévnyitó szentmise a szokott
helyen, a Batthyány utcai főplébánián lesz. A 8.30-kor kezdődő misét Tampu Ababei József

plébános, az iskola lelkésze celebrálja.
A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában
szintén szeptember 3-án tartják
a tanévnyitót. A 8 órakor kezdődő ünnepségre 7.45-kor van
a gyülekezés.
S bár nagyon messze van
még, de a végére hadd írjunk
legalább egy jó hírt a diákoknak. Az utolsó tanítási nap
2019. június 14-én lesz.
Csak kilenc és fél hónap addig…

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Aki csak „számít”, elmegy a szeptemberi 22-i Sportízelítőre
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SPORTÁGAK FELVONULÁSA
A-tól Z-ig minden egyesület ott lesz a Bókay-kertben

�

Nyolcadik alkalommal rendezik meg szeptember 22-én a Bókay-kertben a Sportízelítőt, amelynek során reggeltől estig a sport játssza a
főszerepet, pontosabban azok a bemutatkozó sport- és szakágak,
amelyek közül választhatnak az érdeklődő fiatalok, s elindulhatnak akár a
nem is oly távoli sikerek felé.

Az augusztus vége, szeptember
eleje nem csupán az iskolásoknak
jelent kihívást, hanem az önkormányzat sportért felelős szakembereinek is, hiszen a sportágválasztó Sportízelítő komoly munka
és felkészülés elé állítja őket.
– Valóban sok a tennivalónk, de
mivel az elmúlt évek során bejárattuk már annyira ezt az eseményt, hogy mindenki pontosan
tudja a dolgát, ha nem jön közbe
valami váratlan, akkor az idén is
gond és fennakadás nélkül rendezhetjük meg. Az egyetlen igazi ellenfelünk az időjárás lehet,
amelyre eddig nem lehetett panaszunk, az is a rendezvény mellé
állt – mondta Eszes János.
Négylábú vendégek
Az „egyenjogúság” jegyében
immár hetedszer ugatnak
majd a kutyák a Bókay-kert
színpadán. Őket és persze a
gazdáikat a Kutyás Sportízelítőre várják a rendezők, s
a nagy érdeklődés, a közönségsiker bizonyára az idén
sem marad el.

FELFEDEZNI,
KÍVÁNCSISKODNI
Az önkormányzat sportreferensétől azt is megtudtuk, hogy minden
olyan érdeklődő gyermeket, fiatalt
várnak a Bókay-kertbe, aki szeretné megismerni a kerület kínálta
sportolási lehetőségeket, aki feszegetni kívánja a sportos határait.
Az ismerkedésre bőséges lehetőség nyílik, hiszen a negyvennél is több kerületi egyesület
már délelőtt 10 órától változatos
programokkal,
bemutatókkal
várja a jövő reménybeli bajnokait. Természetesen azokról sem feledkeznek meg a szervezők, akik
„csak” a szabadban, a jó levegőn
kívánják eltölteni szeptember negyedik szombatját.
Ha valakinek netán kétségei
vannak afelől, hogy érdemes-e
sportossá lenni ezen a napon, annak azt ajánljuk, olvassa el a szinte
hihetetlen Bókay-kerti kínálatot.
– Mivel az elmúlt közel egy
évtized alatt az egyesületek életében is ünnepé vált ez az esemény,
nem túlzás kijelenteni, hogy a ke-

rület valamennyi egyesülete részt
kíván venni rajta, s a tapasztalataink alapján ott is van az ízelítőn.
Feltételezem, hogy az idén is az
lesz az egyetlen kellemes gondunk, miként tudunk helyet biztosítani az összes érdeklődőnek.
Ennél nagyobb bajunk persze
sose legyen, mert az érdeklődés
azt bizonyítja, hogy egyre többen
jönnek el a sportnapra – vélte a
sportreferens.

Sportétlap
Az érdeklődők mintegy ötven sportággal ismerkedhetnek meg közelebbről a szeptember 22-i rendezvényen.
Íme: aerobik, dance aerobik, asztalitenisz, atlétika, baseball, cageball (ketrecfoci), buborékfoci, footgolf, futsal, horgászat, íjászat, jégkorong, kerékpár, kéttusa, kézilabda, korcsolya, korfball,
kosárlabda, kutyás sportok, küzdősport és harcművészet (aikidó, birkózás, szumó, wadokai karate,
tékvandó, dzsúdó, wing tsun kung-fu, kiokusinkaj, thai boksz, ökölvívás), labdarúgás, lövészet,
nordic-walking, rekreációs sportok (jóga, kangoo, pilates, zumba), öttusa, ritmikus gimnasztika, röplabda, sakk, sí, softball, strandlabdarúgás, strandröplabda, tánc, tenisz, természetjárás, tollaslabda,
torna, triatlon, úszás, vízilabda, vívás, zumba.

BUBORÉKFOCI,
PILATES
S hogy fokozzuk a „feszültséget”,
álljon itt néhány olyan sportág
neve, amelyek egyikével-másikával talán először találkoznak
majd a látogatók: lesz ketrec- és
buborékfoci, ott lesznek a SZAC
nemzetközi szinten is ismert korfballosai, színpadot kérnek maguknak az olyan rekreációs sportágak,
mint a kangoo, a zumba, a pilates
és a jóga. Természetesen képviseltetik magukat a mindig népszerű
küzdősportok, köztük az egzotikusabbak, a kevéssé ismertek,

mint az aikidó és a wadokai. Bemelegítésnek, „falatnyi kóstolónak” talán elég is ennyi, de a
keretes írásunkban felsoroljuk

Bátran, elszántan

Nagy célok a Tempo KSE női csapata előtt
A tavasszal befejeződött bajnokság zárása után első
helyezettként jutott fel az NB II-be a Tempo Kézilabda SE női csapata. Kerületi női csapat – leszámítva
a nyolcvanas évek Malév SE gárdáját – nem volt még
ilyen előkelő osztályban. Az egyesület elnökét, egyben
beállósát, Németh Esztert kérdeztük.
– Akár villámkarriernek is nevezhetnénk az alig több, mint öt éve
megalakult Tempo KSE menetelését.
– Viszonylag gyorsan lépdeltünk fölfelé, de sokat is tettünk ezért,
aminek az lett a jutalma, hogy a másodosztályban folytathatjuk.
Az elmúlt bajnoki szezont az élen zártuk. Nem volt könnyű, mert
rajtunk kívül két másik együttes is ezzel a céllal lépett pályára fordulóról fordulóra, s fej-fej mellett voltunk mindvégig.
– Mi döntött végül a Tempo javára?
– Talán az akaratunk, a csapategység juttatott minket a bajnoki címhez.
– A harmad- és a másodosztály között bizonyára jelentős a különbség,
például a játék gyorsaságában és színvonalában.
Várják az utánpótlást!
A Tempo KSE szakemberei hétfőtől péntekig 16-tól 19 óráig
várják a kézilabdához kedvet érző 8–14 éves gyerekeket a
Gyöngyvirág utca 41. alatt található tornacsarnokban.

– Abban is, de másban is. Ezzel tisztában voltunk és vagyunk,
így tudtuk, hogy meg kell erősíteni a csapatot. Meg is tettük, elsősorban tizenéveseket igazoltunk, de vannak huszonévesek is az
érkezettek között.
– Bizonyára amatőr hölgyekről van szó, természetesen a szó jó értelében.
– Igen, valamennyien iskola vagy munka után jönnek az edzésekre, de ez egészen biztosan nem befolyásolja majd az eredményeinket.
– Tiszteletre méltó bátorsággal ugranak neki a másodosztálynak, bár
gondolom, eddig sem volt félnivalójuk.
– Nem, s nem lesz az ősztől sem.
– Ezek szerint akár a céljak is merészek lehetnek…
– Nem akarunk töltelékek lenni, ellenkezőleg. A mezőny első harmadában akarunk végezni, amiért, tudjuk, nagyon sokat kell tenni.
– Bátor vállalás… Mikor kezdik meg a felkészülést a bajnokságra?
– Már megkezdtük, túl vagyunk az első edzőmeccseken, amit csak
azért említek meg, mert erős ellenfelekkel szemben léptünk pályára,
csupa NB II-es és
NB I/B-s gárda ellen. Jók ezek, mert tényleg élesben kell játszani,
odatéve magunkat, szokni azt, ami majd az ősztől vár ránk.
– Hallgatva a szavait, mintha egy nagy csapat készülne a bajnokságra…
– Ha az nem is, de egy olyan, amelynek kemény és határozott céljai
vannak, ez egészen biztos.

Nem csupán a nők vitézkedtek, hanem a férfiak is, akik szintén feljutottak a másodosztályba.

az összes megismerésre váró
sportágat.
Az önkormányzat által szervezett esemény fővédnöke Lévai

István Zoltán sportért felelős alpolgármester, a díszvendég pedig
Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázó lesz.

Marosi Ádám: egy
csapásra két ezüst
Igaz, nem tegnap volt, de lapunk nyári szünete
miatt csak most tudunk beszámolni Marosi Ádám
olimpiai és világbajnok öttusázó kiváló Eb-szerepléséről.
A júliusban Székesfehérváron megrendezett kontinensbajnokságon két ezüstérmet
is nyert Marosi Ádám. Egyet
az egyéni versenyben, egyet
csapatban. A 2009-ben egyéni
világbajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes, 2013-ban
Eb-győztes Marosi az úszás
után csak tizedik volt, vívásban azonban remekelt, s 23
győzelmet elérve a második
helyre került. Jól sikerült neki
a lovaglás is, amelyet egyetlen verőhibával teljesített,
megőrizve a második helyezését. A mindent eldöntő „éremosztó” kombinált számban
az első két lövészet után az
élen futott, aztán a harmadik

sorozatot követően a francia
Prades megelőzte őt. A negyedikre is maradt ereje Marosinak, mert ő futott ki elsőként a
lőállásból. Sajnos ekkor került
az a bizonyos hajszál a levesbe: végül a francia öttusázó
jobb hajrájával harcolta ki a
győzelmet, s szerezte meg az
aranyat.
Ettől függetlenül elmondható, hogy Marosi Ádám kiválóan teljesített a székesfehérvári
viadalon, ami – bár csak két
év múlva lesz – bizakodással
töltheti el a 2020-as tokiói
olimpia előtt. Ha a kitartásán
és az akaraterején múlna, akár
már most a nyakába akaszthatnák az aranyérmet…
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Hobo a zenekar 1978-as indulásáról és Joe-ról, aki magyar

AZ IFIPARK VOLT A KEZDET

„A lőrinciek nagyon értették, amit csináltunk”

�

Hobo nem szeret nosztalgiázni, inkább előrenéz, az újabb és újabb
feladatokra koncentrál. De néhány mondatban szívesen emlékezett
vissza arra a Lőrinci Ifjúsági Parkban adott koncertre, amely a Hobo
Blues Band pályafutásának kezdetét jelentette.

KERÉKGYÁRTÓ
GYÖRGY
Hobo – ritkán használt
polgári neve szerint Földes László – jól ismert a
pestszentlőrinci és pestszentimrei közönség körében, hiszen pályafutása
alatt számos alkalommal

fordult meg a kerület
színpadain, pódiumain zenés
és
irodalmi
műsorral egyaránt. Legutóbb
a Rózsa Művelődési Házban A
feltámadás szomorúsága című Ady-estjével lépett fel. Kevesen tudják, hogy a
2011-ben hivatalosan
feloszlatott, de máig
rendkívül
népszerű
zenekara, a Hobo Blues
Band a Lőrinci Ifjúsági Parkban adta az első
koncertjét. De hogy került
egy kőbányai zenekar lőrinci
színpadra?
– A P. Mobil előtt játszottunk
egy órát – idézte fel a kezdeteket
Hobo. – A Mobilt jól ismertem,
dalszövegeket írtam nekik már
1976-tól, később pedig időnként
vendégénekesként
felléptem
velük. Amikor a HBB összeállt,
természetesnek tűnt, hogy előttük mutatkozzunk be.
Arra, hogy milyen volt ez az
első fellépés, az énekes-dalszerző
röviden válaszolt:
– Csak arra emlékszem, hogy

elkezdődik, és már vége is van.
Meg arra, hogy az itteni közönség elfogadta és értette, amit csináltunk. Legkedvesebb koncertélményeim egyike.

A RICE MIATT ŐK
SEM JÁTSZHATTAK
Hobo számára a nyár munkával
telik, próbák, írnivalók, rengeteg
feladat várja. A HBB-rajongók
számára kiemelkedő esemény
volt az a koncert, amelyet a Volt
egyszer egy Ifipark sorozatban
adott augusztus 11-én a Várkert
Bazárban.
– Az Ifiparkban 1978-ban
léptünk fel először, és mivel még
új banda voltunk, sokat jelentett
nekünk ott bemutatkozni – ele-

tünkre meghívtuk az akkor már
letiltott Beatrice zenekart. Emiatt
egy évig mi sem játszhattunk az
Ifiparkban.
Az augusztus 11-i műsorban
Hobo az 1978–84 közötti időszakot idézte fel, amely a HBB klas�szikus korszakának számított.

HÉ, MAGYAR JOE!
A Hobo Blues Band első, Középeurópai Hobo Blues című lemezére felkerült a Hey Joe című
amerikai ballada átirata, amelynek két fontos újítása volt: magyar nyelven és duettként szólalt
meg. Ez a dal adott ötletet Hobo
legújabb, dupla lemezéhez.
– Aki ismeri a dalt, tudja,
hogy ez egy olyan ember törté-

„Csak arra emlékszem, hogy elkezdődik, és
már vége is van. Meg arra, hogy az itteni közönség elfogadta és értette, amit csináltunk. Legkedvesebb koncertélményeim egyike” – emlékezett vissza Hobo az első koncertre, amelyet a
Lőrinci Ifjúsági Parkban adott a HBB.

venítette fel Hobo. – Attól kezdve
szinte folyamatosan játszottunk a
parkban. Kivéve 1980 októberét
követően, mert a tabáni koncer-

nete, aki szerelemféltésből megölte a feleségét, és ezért menekült a törvény elől – magyarázta
Hobo. – Eszembe jutott, hogyha

nekem lehet „amerikai” nevem,
azaz Hobo, akkor Joe miért ne
lehetne magyar? Így született
meg „Magyar József ”, azaz Joe
figurája, akinek élettörténetét
mutatja be a dupla lemez. Októberre tervezzük a megjelenést.
Nem ritka, hogy egy-egy
Hobo-mű színpadra kerül. A
Hé, Magyar Joe című anyagra
lecsapott Vidnyánszky Attila, a
Nemzeti Színhz igazgatója, aki
korábban, a beregszászi színház
rendező-direktoraként, átütő sikerű előadást rendezett a Vadászatból.
– Vidnyánszky egy kétszereplős
előadást tervez a dalokból – avatott
be Hobo. – És azóta már egy filmes
is felfigyelt az ötletre, úgyhogy, bár
még kész sincs, az anyag máris elkezdte a saját életét élni.
Olyannyira hogy fontos szerepet kap majd jövő március
30-án a Papp László Budapest
Sportarénában Hobo életműkoncertjén is.
– Említettem, hogy nem szeretem a saját múzeumomat építeni,
nem nosztalgiázom, nem hallgatom vissza a saját felvételeimet.
Egy „best of ” életműkoncerthez
sem lett volna kedvem. De mivel
novemberben megjelenik ez a
lemez, tehát van új anyag is, bevállaltam a koncertet az Arénában, ahol elhangzanak majd régi
HBB-dalok, átdolgozások, versek
és a legfontosabb új számok is.
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HITTEL TELI VERSEK
Az életét mentette meg a költészet

�

Zongoraművész szeretett volna lenni, a sors azonban úgy akarta,
hogy költő legyen. Váradi Éva Etelka a gyermek- és fiatalkorát Pestszentimrén töltötte. Édesapja brácsaművész és hangszerész volt a
100 Tagú Cigányzenekarban. A költőnő vallja, hogy a családjától kapott
szeretet és a versei tartják életben.

PUSKÁS ATTILA
– Az általános iskolában az irodalom és a történelem volt a
kedvenc tantárgyam. Az irodalomtanárom gyakran adott egyegy szép könyvet, hogy olvassam el és egy tanóra keretében
számoljak be róla. Az volt aznap
az irodalomóra. Megtiszteltetés
volt, hogy az osztálytársaim és a
tanárom is végighallgattak, még
a szünetre sem mentek ki.
Váradi Éva Etelka 1960. október 25-én született Budapesten.
A Rudas László Közgazdasági
Szakközépiskola német–angol
tagozatán idegen nyelvű gyorsés gépíró képesítést szerzett.
Férjezett, két felnőtt gyermeke és
egy unokája van.
– Gyerekkorom óta azt hitte
mindenki, hogy asztmás vagyok,
csak felnőttként, többévi orvosi
kezelés után derült ki, hogy állandó ideg-izombénulásom van,
ami a test összes izmára kiterjed.
Az agyam tudja, hogy mit kell

tennem, de olykor a testem nem
engedelmeskedik – mondta el a
költőnő, aki csak azért beszélt a
betegségéről, hogy kiderüljön,
miért és hogyan kezdett el verseket írni.
– Az 1990-es évek első felében kétéves kórházi kezelés után
otthon állandó tétlenségre ítélve
nem tudtam, mit kezdjek magammal. Kezdetben sokat rajzoltam, és rengeteget olvastam.
Amikor ágyhoz köt valakit egy
betegség, és az agya az egyetlen
szerve, ami tökéletesen működik, akkor nem tehet mást, mint
hogy gondolkodik. József Attila
verseit nagyon szeretem, mert
önmagamra ismerek általuk.
Ezeken kívül irodalmi újságokat,
folyóiratokat olvastam, és így találtam rá egy pályázatra, amiben
egy svájci magyar antológiába
lehetett verseket küldeni. Istenes
verset és karácsonyi szeretetről
szólót egyaránt. Ekkor jelent meg
először versem.
Műveit a Délibáb folyóiratban

rendszeresen publikálják 1996
óta, amikor a Cserhát Művészkör pályázatára leadott néhány
verset.
– Nagyon sokat köszönhetek
a néhány éve elhunyt kitűnő írónak és esztétának, Ihász-Kovács
Évának, aki elolvasta és közlésre
érdemesnek találta a verseimet,
valamint fiának, a Cserhát Művészkör elnökének, Bornemis�sza Attilának is. Megkaptam a
művészkör zsűrijének a díját,
aranydiplomás költővé válhattam, és azóta is tagja vagyok a
művészkörnek.
Ihász-Kovács
Éva mondta, hogy ne hagyjam
abba az írást, mert engem erre
teremtett az Isten.
Váradi Éva Etelka reményt
kapott a versektől. Lírai költeményei a hitről, a reményről és
a szeretetről szólnak, mert azt
vallja, hogy ezek nélkül nem érdemes, és nem is lehet élni.
– A szeretetet tartom a legerősebb emberi tulajdonságnak,
és hiszem, hogy az őszinteség a

legfontosabb. Soha nem kérkedek azzal, hogy milyen jó verset
írtam, mert ezt az olvasónak kell
eldöntenie. Szerencsére kitűnő
és őszinte barátaim vannak, akik
azt is megmondják, ha valame-

lyik művem nem tetszik nekik.
Szerető családban élek, a férjem,
a fiaim és az unokám nélkül létezni sem tudnék, de ugyanígy
nem tudnék élni a művészkör és
az írás nélkül sem.

A költőnő a Havanna-lakótelepen él, és mint elmondta, nincs
más vágya, mint hogy verseivel
Magyarországot, azon belül pedig szűkebb hazáját, Pestszentlőrinc-Pestszentimrét képviselje.

