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Ismét a tanulásé a főszerep
Több mint 800 elsős a kerületi iskolapadokban

�

AZ ISKOLAI NYÁRI SZÜNET RENDKÍVÜL SAJNÁLATOS TULAJDONSÁGA, HOGY BÁR MINDEN ÉVBEN ELJÖN, AUGUSZTUS 31-ÉN VÉGET ÉR. ILYENKOR MINDEN DIÁK EGY KICSIT SZOMORÚAN VESZI TUDOMÁSUL, HOGY ELMÚLTAK AZ ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁSSAL
ELTÖLTÖTT HETEK, ÉS A REGGELI NAPSÜTÉSBEN MÁR NEM A STRAND VAGY EGY KELLEMES KIRÁNDULÓ- VAGY JÁTSZÓHELY, HANEM AZ ISKOLA FELÉ KELL VENNI AZ IRÁNYT. ÍGY TETTEK SZEPTEMBER ELSŐ NAPJÁN A VAJK-SZIGET ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI IS.

PUSKÁS ATTILA
A kicsik a szüleikkel kézen fogva, a nagyobbak egy kicsit már mutatva az önállóságot, inkább kézfogás nélkül, de
mindannyian szép ruhában igyekeztek a
tanévnyitóra.
A XVIII. kerület 23 általános iskolájában 812 elsős kezdte meg a
tanulást a 2018/2019-es tanévben.
A Külső-pesti Tankerület központi
évnyitóján Galgóczy Zoltán alpolgármester a köszöntőjében elmondta,
emlékszik még arra, amikor ő volt
kisdiák, és tudja, hogy a tanévnyitóhoz mindig vegyes érzelmek kapcsolódnak.
– Ilyenkor a nyártól, a vakációtól
való búcsúzás kicsit talán szomorkás
hangulata vegyül az osztálytársakkal
való újratalálkozásnak, a nyáron szerzett friss élmények megosztásának az
örömével.

ISMERKEDÉS
AZ ISKOLÁVAL
Az elsősök szeptember elején izgatottan
ismerkednek az iskolával, az osztálytársaikkal és a tanítóikkal. Kíváncsiak, hogy
milyen feladatokkal kell majd megbirkózniuk, kik és hogyan fogják tanítani
őket az újabb és újabb ismeretekre.
– Az új dolgok megismerése vitte és
viszi előre az emberiséget, építi a jövőt –
fogalmazott Galgóczy Zoltán. – Ezeknek
az ismereteknek köszönhető az is, hogy
bárhol a világon tudják, a magyarság
kreativitása, tudományos felfedezései
és találmányai, kulturális sokszínűsége
meghatározó lenyomatot hagyott az utókornak, az örökösöknek. Korszakalkotó
nagyjaink egy tehetséges nemzet szülöttei voltak, ahogyan a mostani kisdiákok
is azok. Rajtuk múlik, hogyan kamatoztatják ezt az örökséget, milyen értékek
mentén sikerül érvényesülniük az élet-

ben, kiket vesznek például és mintául,
amikor majd felnőve jelentős, az életüket
meghatározó döntéseket hoznak.
Az alpolgármester megköszönte a
kerület pedagógusainak azt az áldozatos munkát, amivel nap mint nap arra
törekszenek, hogy a gyerekek a lehető
legjobb és legszélesebb körű oktatásban
részesüljenek.
– Türelmet és odafigyelést nyújtanak
a diákjaiknak, és fontosnak érzik, hogy
támogassák azokat, akik egyes területeken kimagaslóan, de máshol talán kevésbé jól teljesítenek. Hitet és erőt adnak
nekik a kihívásokhoz.

SIKERES DIÁKOK
A tanévnyitón jelen volt Dömötör István
alpolgármester és Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója
is, aki a tanévet hivatalosan megnyitó
köszöntőjében beszélt a tankerület, azon

belül a XVIII. kerület diákjainak tanulmányi sikereiről is.
– A tankerület tanulóinak száma
18 ezer, aminek csaknem a felét adja a
XVIII. kerület. A diákok évről évre számos budapesti, országos és nemzetközi
tanulmányi versenyen vesznek részt, és
büszkén mondhatjuk el, hogy a tankerületből többtucatnyian értek el első és
második helyezéseket. Ezek az eredmények azok, amelyek példaként állhatnak
a jelenlegi elsősök előtt, hogy küzdjenek
azért, hogy hasonló sikereket érjenek el a
tanulásban.
A Vajk-sziget iskola igazgatónője, Somogyvári Beatrix az elsősök köszöntésekor úgy fogalmazott, hogy az iskola olyan
a gyerekek számára, mint egy munkahely.
– A tanulás valóban kemény munka.
Tisztelet és elismerés jár azoknak, akik a
képességeiket, lehetőségeiket maximálisan kihasználva, néha talán erőn felül is
teljesítenek a tanulásban. Nem lesz, nem

Támogatások
és fejlesztések
A tanévnyitón Galgóczy Zoltán elmondta, hogy az önkormányzat továbbra is fontos feladatának tekinti
a pedagógusok munkakörülményei
nek javítását és a diákok számára
minél korszerűbb tanulási feltételek
kialakítását az intézményekben.
– A kerület vezetése önként
vállalt feladatként továbbra is támogatja a köznevelési intézményeket.
A pedagógiai innovációs keretből
továbbképzéseket, tanulmányi
kirándulásokat és taneszközvásárlást finanszírozunk. Ez a segítség
erkölcsi kötelességünk.
Az alpolgármester kiemelte,
hogy a kerületben tovább folytatódik az iskolák infrastrukturális
fejlesztése. Ennek keretében új
tantermekkel bővül a Gulner Gyula,
a Brassó utcai és a Kastélydombi
iskola, s energetikai-gépészeti korszerűsítések várhatók a Vajk-sziget,
a Kondor Béla és a Kapocs utcai
iskolában.

is lehet mindenki kitűnő, de úgy kell
tanulni, hogy mindenki elmondhassa,
hogy amit lehet, azt megtette. Ez a munka érték, és erre büszkének kell lenni.
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A LAKÓK AZ ELSŐK

3. oldal

AUGUSZTUS KÖZEPÉN Ferihegyen megváltozott
a repülőgépek felszállási eljárásának rendje,
ami rendkívül kedvezőtlenül érintette a XVIII.
kerületben élőket, ezért az önkormányzat
vezetői haladéktalanul újabb tárgyalásokat kezdeményeztek a HungaroControl Zrt. menedzsmentjével. A bonyolult helyzet lehetőségeiről
Ughy Attila polgármesterrel beszélgettünk.

MODERN TÉR LESZ

5. oldal

AKI A KERÜLETBEN KÖZLEKEDVE ELHALAD a
lőrinci piacnál, a Haladás, a Balassa Bálint
és az Üllői út találkozásánál lévő saroktelek
mellett, az – főleg, ha nem rendszeres látogató Pestszentlőrincen – szinte már nem is
emlékszik arra, hogy a felújított terület milyen
csúnya volt korábban. És a változásnak még
nincs vége, a felújítási munkák folytatódnak.

8. oldal

15. oldal
UTCABÁL TŰZIJÁTÉKKAL 10.

MAGAS ÁLLAMI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT
dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke.
A kerületünkben élő közéleti személyiségnek
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára
augusztus 20-a alkalmából a Magyar Arany
Érdemkeresztet adományozta Áder János
köztársasági elnök.

AZ EGYÜTT PESTSZENTIMRÉÉRT EGYESÜLET által
szervezett Szent István-napi utcabál idén is
megmozgatta a kerületieket. Népzenére vagy
gépiesebb muzsikára, de minden résztvevőnek táncra mozdultak a lábai. A Sportkastélynál a gyerekeket ugrálóvár és arcfestés,
kürtőskalács és hamuban sült pogácsa várta,
a felnőtteket pedig borpatika, sörsátor és tánc.

RANGOS ELISMERÉS

BÓKAY-KERTI NAPOK

16.
15. oldal

A HAGYOMÁNYOS ŐSZ ELEJI XVIII. kerületi fesztivált idén másodszor rendezi meg Bókay-kerti
Napok néven az önkormányzat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. A szeptember
7-i és 8-i gasztrokulturális rendezvény ingyenes
koncertjein fellép többek között Révész Sándor
és Závodi János, Pély Barna, az Ocho Macho
valamint az Ismerős Arcok.
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KÖZÉLET

Újabb trükkös lopások a kerületben

NE HAGYJUK
MAGUNKAT!

SEGÍTÜNK
Közérdekű
információk
és címek
INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

Elsősorban az idős embereket veszik célba

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

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

CSABAFI RÓBERT
Fidesz–KDNP
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20
óra között a Kastélydombi iskolában.

KORMÁNYABLAK

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

A bűnmegelőzési fórumokon szakemberek segítenek abban, hogyan ismerjük fel a szélhámosokat

�

Az utóbbi időben országszerte, így a kerületünkben is megnövekedett a szélhámosok által elkövetett bűncselekmények, az úgynevezett trükkös lopások száma. Az elkövetők a végsőkig kihasználják a sértettek hiszékenységét, jóindulatát. Minden esetben egy cél vezérli őket: az áldozat
értékeinek, pénzének megszerzése. Hihetetlenül sok információt zúdítanak hirtelen a kiszemelt emberre,
elterelve a figyelmét vagy elaltatva a gyanakvását, a bizalmatlanságát, hogy a kellő pillanatban meglophassák, megkárosíthassák.

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

GÖNCZÖL ANDRÁS

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

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

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.

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

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

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

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

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZJEGYZŐK

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

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

Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT

UGHY ATTILA

GALGÓCZY ZOLTÁN

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

A szakemberek azt tanácsolják
az idős embereknek, hogy fáradságot, időt nem sajnálva látogassanak el a rendőrség által szervezett felvilágosító előadásokra,
rendezvényekre, amelyeken napi
információkat és jó tanácsokat
kaphatnak.
A trükkös lopások elkövetőinek célja a lakásba való bejutás,
ahol aztán mézes-mázas stílusú
kéréssel egy másik helyiségbe irányítják a házigazdát – például a
nyugdíjas igazolványért vagy egy
pohár vízért –, s eközben felkutatják az értékeket, a pénzt.

LANKADATLAN
ÉBERSÉGGEL
Kevés aljasabb bűncselekmény
létezik a trükkös lopások azon
fajtájánál, amikor az idős embernél éjjel felcseng a telefon.
Egy éjszakai hívás eleve nem
„szívbarát”, ám amikor egy
idegen hang személyes adatok
ismeretében a gyermekét vagy
unokáját ért balesetről számol
be, akár előre megfontolt életellenes bűncselekményről is beszélhetünk.

Mielőtt valaki túlzónak találná a bűncselekmény-minősítést,
gondoljon csak a szívbetegségben
szenvedő embertársainkra. Vajon milyen hatással lehet rájuk a
szeretett családtagjukról kapott,
gyakran igen tragikusnak beállított hír? Észszerűnek tűnhet a
kérdés: honnan és kitől tudják
meg a szélhámosok az akár titkosított vonalas számot, a pontos
címet és a családtagok adatait?
Netán valakik súgnak?!

TANÁCSOK
A NAGYOBB BAJ
ELKERÜLÉSÉRE
– Ha egy ismeretlen személy este
vagy éjjel szokatlan történettel
telefonál, és pénzt kér, mindig ellenőrizze egy visszahívással, hogy
kivel beszél.
– Egészséges bizalmatlansággal és óvatossággal fogadja
a váratlanul érkező idegeneket. Ne engedje be őket a házába, a lakásába, de még az
udvarba sem, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak, vagy
bármilyen jó üzletet kínálnak
is. Sőt akkor sem, ha éppen segítséget kérnek.

– Ha mégis beenged valakit, lehetőleg ne egyedül
tartózkodjon otthon, hanem
hívja át a szomszédot, vagy
legyen ott valaki, akiben
megbízhat, és az idegent ne
engedje egyedül mozogni a
lakásban.
– Mielőtt beengedne idegeneket, győződjön meg arról,
hányan vannak, mivel érkeztek, kérdezze ki őket, kérjen
tőlük igazolványt.
– Ne tartson otthon nagy
mennyiségű készpénzt, jelentős értékeket.
– Ha otthon van, akkor is
tartsa zárva a lakásajtót, illetve
a kaput.

– Ha egy mód van rá, számlára kérje a nyugdíjat, az egyéb
várható jövedelmet.
– Ha nem biztos abban,
hogy valóban hivatalos ember az, aki annak mondja
magát – például nem tudja eldönteni az igazolványa
alapján –, telefonon ellenőrizze a személyét.
– Figyelje meg a kéretlen látogatókat, ha mód van rá, írja
fel a gépkocsijuk rendszámát.
– Ha mégis bűncselekmény
történne, azonnal értesítse a
rendőrséget a természetesen
ingyenesen hívható 107-es
vagy 112-es segélykérő telefonszámon.

Az éjszakai hívások
A trükkös csalók a kiszemelt áldozat unokájának vagy
gyermekének adják ki magukat, és balesetre hivatkozva
kérnek pénzt vagy egyéb értéket (ékszereket).
Nagy veszélyt jelentenek a magukat hivatalos szervezet
– például az önkormányzat, az Elmű, az E.ON, a Tigáz vagy
valamelyik telekommunikációs szolgáltató – munkatársának
kiadó szélhámosok.
Az ilyen jellegű bűncselekmények elkövetői főként az
egyedül élő idős, nyugdíjas embereket célozzák meg.
A magánházak lakóihoz becsengetők pedig házaló
árusként, adománygyűjtőként, ügynökként akarnak üzletelni
a leendő sértettel.
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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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Az önkormányzat tovább egyeztet a zajcsökkentés érdekében
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„HA KELL, ELMEGYÜNK A FALIG”

Ughy Attila polgármester: A nemzetközi előírások sem hozhatják rosszabb helyzetbe
a repülőtér könyékén élőket

�

A nyáron a HungaroControl Zrt. a repülőgépek felszállási eljárásának megváltoztatásáról döntött. A hír hallatán a XVIII. kerületi önkormányzat vezetői azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a légi
forgalmat irányító cég vezetőivel. Ennek nyomán augusztus közepén
egy észszerűnek tűnő megállapodás született, ami azonban az elmúlt
hetek tapasztalatai alapján nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A lehetőségekről Ughy Attila polgármesterrel beszélgettünk.
SÜTŐ-NAGY ZSOLT
– Az elmúlt hetek lakossági panaszai arra utalnak, hogy nem
csökkent, hanem nőtt a repülőgépek felszállásával kapcsolatos
zajszennyezés a kerületben. Mi az
önök tapasztalata?
– Ezt szomorúan tapasztaltuk mi
is, nyugodtan mondhatom, hogy
saját bőrünkön. Az önkormányzatot sokan keresték meg a helyzet miatt, ezért jelenleg az objektív adatok begyűjtését végezzük,
hogy minél hamarabb tisztán
láthassunk az ügyben.

SZIGORÚBB
ELŐÍRÁSOK

– A HungaroControl augusztusban látványos grafikával igyekezett mindenkit megnyugtatni,
ám ezek szerint az nem volt az
igazi…
– Úgy gondolom, hogy a grafika
önmagában helytálló, ugyanakkor megtévesztő lehet, mert nem
a konkrét zajhatást mutatja, hanem csupán a felszállási útvonalak változását.
– Miért kellett megváltoztatni a
repülők felszállási rendjét?
– A HungaroControl vezetőségétől kapott tájékoztatás szerint

az európai légi közlekedés biztonsági előírásai szigorodtak,
így kevésbé lehet eltérni azoktól.
Ezért fennáll a veszélye, hogy az
unió bármilyen eltérés esetén
kötelezettségszegési eljárást indíthat Magyarország ellen.
Kompromisszumra kell törekedni –
nincs más út.

– Ez azt jelenti, hogy „eszi, nem
eszi, nem kap mást” a kerületi
polgár?
– Erről szó sincs, mi nem elégszünk meg a lehetséges következmények tudomásulvételével.
A jelenlegi állapot számunkra
elfogadhatatlan, és mindent
elkövetünk, hogy az itt lakók
nyugalomban élhessenek. A terület nyugalmának megőrzése
kiemelt feladat, és ennek érdekében bárkivel felvesszük a harcot.
A kedvezőtlen tapasztalatok
nyomán már megkezdtük az
egyeztetéseket. Várhatóan egy
sokszereplős tárgyalássorozatra
kell felkészülnünk, mert nem
csupán a légi irányítás, hanem –
a környező települések mellett –
a kormányzat illetékeseinek, sőt
az unió szakembereinek a bevonása is szükségessé válhat.

ÉRVÉNYT KELL
SZEREZNI A
MEGÁLLAPODÁSNAK
– A kötelezettségszegési eljárás
azonban elég ijesztőnek hangzik.
– Európa más városaiban is
küszködnek hasonló problémákkal, ezért biztosan lehet
megoldást találni. Azt nem tudom elképzelni, hogy az unió
vezetőinek az legyen az érdekük, hogy tönkretegyék a repülőterek környékén élők nyugodt
mindennapjait. Kompromis�szumra kell törekedni – nincs
más út.
– Hogy látja: mi lehet majd a
megoldás?
– Erre még korai lenne válaszolni, hiszen sok szempontot
kell figyelembe venni, de Dömötör István alpolgármesterrel
azon leszünk a tárgyalásokon,
hogy semmiképp ne romoljon a kerületiek életminősége,
és a számunkra korábban tett
zajcsökkentő vállalásoknak mielőbb érvényt szerezhessünk.
Ebben a kérdésben nincs alku,
ha kell, elmegyünk a falig. De
most elsősorban higgadtságra
van szükség, mert csak észérvekkel, tényekkel alátámasztva
lehet tárgyalni.
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FELÚJÍTÁSOKAT TÁMOGAT AZ ÖNKORMÁNYZAT

Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület augusztus 30-án

�

Vallási szervezetek épületeinek felújítását támogatja az önkormányzat.
A képviselő-testület augusztus 30-i döntése szerint négy helyi vallási
szervezet egy-egy ingatlanjának a felújítását segíti pénzzel a kerület.

VÁROSKÉP

NÉGY
SZERVEZET KAPJA
A vallási szervezetek tevékenysége átszövi a kerületi civil és kulturális életet. Ha nem is mindegyik itteni lakos tagja valamelyik
közösségnek, ezek vállalt feladatai érinthetnek bárkit akár egy
érdekes rendezvény apropóján,
akár karitatív munkájuknak
köszönhetően. Ezért amikor az
önkormányzat ezek működését
segíti, valójában az egész kerület
közösségi szerveződését támogatja. Hosszú évekkel ezelőtt alakult meg az egyházi kerekasztal,
amely az önkormányzat és a vallási szervezetek közös fóruma,
a képviselő-testület pedig egy

idei határozatával már letette a
voksát amellett, hogy igyekszik
segíteni a kerekasztal tagjainak.
Az augusztus 30-i rendkívüli
ülésen arról hoztak újabb döntést, hogy a 2018-as költségvetés
terhére közösségi célú épületek
felújításának finanszírozásában
vállal szerepet az önkormányzat. Négy szervezet négy ingatlanára jut ebből a támogatásból:
kijavítják az agapé közösség
gyülekezeti termének tetőzetét,
felújítják a pestszentlőrinci unitáriusok templomának tornyát,
az imrei baptista gyülekezet
imatermében széksorokat cserélnek, ugyanakkor játszóelemet
állítanak fel az udvaron, és teljes
körűen renoválják a pestszentlőrinci Szent László-plébánia
tetőzetét.

MEGOSZTVA
ELŐNYÖSEBB
A fővárosi önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006.
évi CXXXIII. törvény alapján
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata megosztott helyi
adó – az ehhez kapcsolódó állami
támogatás összegével növelt – bevételre szerez jogosultságot.
A megosztott helyi adó bevétel nagyságát jogszabály rendelkezései határozzák meg, amelyek
szerint a kerületi önkormányzatokat összesen 46 százalékos részesedés illeti meg.
Az idegenforgalmi adó bevezetése átengedésének alapvető gazdasági indoka, hogy

„Az augusztus 30-i rendkívüli ülésen arról hoztak újabb döntést, hogy a
2018-as költségvetés terhére vallási szervezetek céljainak támogatásában
vállal szerepet az önkormányzat. Négy szervezet négy ingatlanára jut ebből
a támogatásból.”


kerületünkben a közigazgatási
és hatósági iroda 13 fizető szálláshely-szolgáltatót regisztrált.
A jelen adatok alapján kerületünkben előnyösebb a fővárosi forrásmegosztás kereteiben
részesülni az idegenforgalmi
adóbevételből. A 2018. adóév
vonatkozásában is Budapest
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete
átengedte az idegenforgalmi adó
bevezetését a fővárosi önkormányzatnak.

VITA A LÉGI
IRÁNYÍTÁSRÓL
A HungaroControl Zrt. augusztus 16-tól megváltoztatta az addig érvényben lévő repülési eljárásokat. Mivel a döntés hatással
van a kerületre, az elmúlt hetekben a legfontosabb témák között
szerepelt a helyi közéletben, és
természetesen komoly súllyal
szerepelt a képviselő-testület augusztus 30-i ülésén is. Ebben a
témában nyilatkozott lapunknak
Ughy Attila polgármester. Az interjú fentebb olvasható.

A pestszentlőrinci unitárius templom tornyának felújítását
az önkormányzat is támogatja

VÁROSKÉP p 2018. szeptember 4. XXVII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
4

KÖZÉLET

A közbiztonság közös ügy, amit a közösség együttes erővel tud fenntartani

MEGNYÍLT AZ M5 PAGONY
JÁTSZÓPARK
Két kerület határában, a Soroksáron található bevásárlóközpont délkeleti részén, a pestszentimrei lakóházakhoz igen közel létesített játszóparkot a terület tulajdonosa és üzemeltetője, a Ceetrus Hungary Kft. A korábban elhanyagolt, gondozatlan helyen kialakított játszóteret augusztus 31-én adták át a környékbelieknek és a vásárolni érkezőknek.
A játszópark ünnepélyes megnyitóján Lévai
István Zoltán örömét fejezte ki a fejlesztéssel
kapcsolatban, amely reményei szerint a térség
további fejlődését is maga után vonhatja, hiszen a park megépítését később egy második
ütem követi, amelyhez esetleg a XVIII. kerület
is csatlakozik.
– A gyerekekbe és a sportba befektetni jó dolog.
Ezt teszi a XVIII. kerület, de a szomszédos Kossuth
Lajos-telep annyira beépített, hogy ott nincs szabad
terület. Ezért is nagy öröm a környékbeli családoknak, gyerekeknek a játszópark elkészülte – mondta az
alpolgármester.
Soroksár polgármestere, Geiger Ferenc elismerően szólt a helyszínen üzleteket nyitó kereskedelmi cégek társadalmi felelősségvállalásáról, hiszen
a játszópark mindenki számára ingyenesen vehető igénybe.
– A továbbfejlesztés során jövőre több kilométeres futópálya készül, így a családoknak és a
sportolni vágyóknak egyedülálló szolgáltatást tud
majd nyújtani a park. Önkormányzatok szoktak
hasonló beruházásba kezdeni, kereskedelmi cégek
nemigen – hangsúlyozta.

A megnyitóbeszédeket és a szalagátvágást követően a vendégek a fiatalságot és a nyitottságot
szimbolizáló ajtóinstalláción keresztül léphettek
be a parkba, majd az esemény fényét Szász Kitti
négyszeres freestyle labdarúgó-világbajnok produkciója emelte.
Az M5 Pagony névre keresztelt sokfunkciós
létesítmény teljes területe 5000 négyzetméter,
amelynek több mint fele zöldterület, az itt található sportpálya mérete pedig 500 négyzetméter.
A játszótéren két csúszdával kombinált famászóka, homokozó, három rugós hinta, továbbá a nagyobb gyerekek és a szülők számára kültéri fitneszeszközök találhatók.
Tizenöt dús lombkoronát növesztő díszfát is
elültettek itt, amelyek majd a legnagyobb melegben is árnyékot adnak. A látogatók pihenését és
felfrissülését számos pad és ivókút is szolgálja. A
négylábúval érkezők örömére kialakítottak egy
kutyafuttatót is, s eredeti kezdeményezésként
kerékpárszervizpont is üzemel a parkban olyan
szerszámokkal, amelyekkel szinte az összes kisebb
javítás elvégezhető.
-bodzay-

A mindkét kerület sportéletét pezsdítő játszópark átadását Geiger Ferenc, Soroksár
polgármestere és Lévai István Zoltán, kerületünk alpolgármestere is üdvözölte

JUTALMAT KAPTAK A POLGÁRŐRÖK
A kerületi polgárőrcsoportok munkáját a Bókay-kertben szeptember 1-jén megrendezett
polgárőr családi napon jutalmazta a Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért.
Az elismeréseket Lévai István Zoltán alpolgármester, Jánosik István rendőr ezredes, a XVIII. kerület
megbízott kapitányságvezetője, Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke és Tóth István,
a szövetség elnöki kabinetjének vezetője adta át az
elmúlt egy évben kiemelkedő munkát végző polgárőröknek.
– A közbiztonság közös ügy, amit a közösség
együttes erővel tud fenntartani, illetve javítani. Kerületünk 42 négyzetkilométer kiterjedésű, és több
mint 100 ezer lakosú. Egy ekkora területen, ha történik valami, gyorsan kell reagálni az eseményekre. A
polgárőröknek köszönet jár a szolgálatukért, amit a
szabad idejükben, anyagi ellenszolgáltatás nélkül teljesítenek a közösség érdekében – mondta a köszöntőjében Lévai István Zoltán.

A rendőrség részéről Jánosik István kiemelte, hogy
bár rövid ideje vezeti a kerületi kapitányságot, csak
pozitív tapasztalatai vannak a polgárőrcsoportokról.
– Igazolták a jó hírüket, nagyon jó az együttműködés köztük és a rendőrség között, legyen szó balesetről, tűzesetről vagy éppen az iskolakezdés körüli
segítő feladatok ellátásáról.
A rövid ünnepség zárásaként elismerő oklevelet
és pénzjutalmat vehetett át Fekete, Jánosné, Lőrinc
László, Szabó Gyula és Szenográczki István (Erzsébettelepi Polgárőr Egyesület), Hugyeczné Nemes
Angelika, Németh István, Böszörményi János és
Száfián Sándor Béla (Imrei Polgárőr Csoport), valamint Floszmann Anna, Lőke Csaba, Borbély Gábor
és Péter István Dániel (Lőrinc-kertváros Polgárőr
Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület). 
P. A.
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ELHUNYT NAGY ANDRÁS
Életének 66. évében, augusztus 16-án elhunyt Nagy András grafikusművész,
könyvtervező.
Budapesten született 1953. január 25-én. 1976-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola Tipográfia Tanszékének könyvművészeti szakán. 1994-ig a Helikon Könyvkiadó műszaki
szerkesztője, 2012-től a Hitel folyóirat képszerkesztője és könyvtervezője volt. Szabadfoglalkozású művészként több kiadónak dolgozott könyvtervezőként és illusztrátorként.
Nagy András tervezte a Korán első
magyar kiadását és Orbán Balázs A
Székelyföld leírása című munkájának
modern kiadását. Társszerzője a Jelképtárnak, tipográfusa, tervezője számtalan
szépirodalmi kiadványnak, többek között szülei, a költő házaspár Nagy László
és Szécsi Margit könyveinek. Gyakran
készített illusztrációkat is, például García
Lorca drámáihoz vagy Kós Károly Az országépítő című könyvéhez.
A Pompeji, Herculaneum kötettel
nemzetközi IBA-díjat nyert. A Szép Magyar Könyv verseny rendszeres díjazottja, a Fitz József-könyvdíj birtokosa volt.
A Széchenyi István-emlékalbum tervezéséért miniszterelnöki, a Róth Miksa művészete című album könyvészeti munkájáért főpolgármesteri díjat kapott.
2009-ben megkapta a Teleki Pál Érdemérmet, 2015-ben a Magyar Érdemrend
Lovagkereszt polgári tagozatával tüntették ki.
Élete végéig fontos feladatának tartotta
szülei szellemi örökségének megismertetését, ápolását. Neki is köszönhető Szécsi
Margit és Nagy László mellszobrának
és emlékkövének megvalósulása a pestszentlőrinci Kossuth téren, akárcsak a
Pavilongalériában jelenleg is látható Szécsi Margit-kamarakiállításé.
Nagy Andrástól szeptember 13-án 11
óra 15 perckor vesznek végső búcsút a
Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában.

EREDMÉNYES NYÁRI KARBANTARTÁS
A korábbi évekhez hasonlóan ezen a nyáron is jelentős karbantartási munkákat végzett a kerület önkormányzati fenntartású intézményeiben a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
A társaság az 500 ezer forint alatti karbantartásokra bruttó 53 millió forintot fordíthat, a drágább
munkákra összesen 31 millió forintos kerettel rendelkezik. Ez a kerület óvodáiban, bölcsődéiben, szociális és egészségügyi intézményeiben összesen 126 különféle szakipari munkát foglal magában.
Mivel a nyári szünet miatti leállás elsősorban az óvodákat és a bölcsődéket érinti, júniustól augusztusig a
munkák zöme ezekben az intézményekben zajlik.
Amint azt Sándor István, a Városgazda Zrt. Intézményüzemeltetési Divíziójának vezetője elmondta, a
nyár folyamán öt óvodában és több bölcsődében szereltek fel szúnyoghálókat, a Szivárvány óvodában árnyékolót építettek be, a Vackor óvodában pedig kicserélték a belső ajtókat.
– Összességében elmondható, hogy eredményes nyarat zártunk. A teljesség igénye nélkül említem meg
még, hogy a Kerekerdő óvodában előtetőt készítettünk, a Mocorgó tagóvodában, a Nyitnikék, a Gyöngyszem és a Szivárvány óvodában pedig különféle burkolási munkákat végeztek el a kollégák. A Bóbita óvodában radiátorokat cseréltünk, a Pitypangban új belső világítást építettünk ki, az Aprók Falva, a Robogó és a
Vackor óvodában udvari ivókutakat telepítettünk. Tisztasági festést végeztünk a Bambi, az Erdei Kuckó, az
Iciri-Piciri, a Napsugár, a Hétszínvirág, a Bababirodalom és a Csibekas bölcsődében.
A tervek szerint kora ősszel valósul meg néhány óvodában a kerítés- és a csatornajavítás. A szociális és
egészségügyi intézményekben, illetve a Városgazda saját telephelyein pedig az időszerű karbantartási munkákat végzik a városüzemeltető cég szakemberei.
P. A.
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Folytatódik a Haladás és a Balassa Bálint utca sarkán lévő terület fejlesztése
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MODERN TERET KAPNAK A KERÜLETIEK

Programok helyszíne is lehet az új közpark

Kulturált parkolási
lehetőség
Az Üllői út, a Haladás és a
Balassa Bálint utca kereszteződése mellett kialakuló
új közparkot elzárták a
gépkocsiforgalomtól, aminek
következtében – nagyon
helyesen – megszűnt az
autósok által kedvelt, de
lehangoló látványt nyújtó
parkoló. Az építkezés során
természetesen gondoltak
azokra is, akik gépkocsival
járnak a piacra: a Balassa
Bálint utcában lesz lehetőség
kényelmes parkolásra.

Lévai István Zoltán és Szarvas Attila alpolgármesterek a lőrinci piac melletti park felújításának folytatásáról egyeztetett a helyszínen

�

Aki a XVIII. kerületben közlekedve elhalad a lőrinci piacnál, a Haladás, a Balassa Bálint és az Üllői út találkozásánál lévő saroktelek
mellett, az – főleg, ha nem rendszeres látogató Pestszentlőrincen –
szinte már nem is emlékszik arra, hogy a felújított terület milyen csúnya
volt korábban. És a változásnak még nincs vége, a felújítási munkák
folytatódnak.

PUSKÁS ATTILA
Az önkormányzat tavaly kezdett bele a mintegy 1500 négyzetméteres terület rendezésébe. A parkjellegű fejlesztés
első lépéseként novemberben
elkészült az a lépcső, amelyik
a Haladás utcai sarkánál ös�szekötötte a lőrinci piacot a
felújítandó térrel. Ezt követte
a tér felújításának első üteme.

A Haladás vagy az Üllői úton
autózók is jól látják ezt a részt,
a busz- vagy a villamosmegállókból a piac felé igyekvők
pedig átkelnek ezen a területen, így nap mint nap sokan
bizonyosodhatnak meg arról,
hogy az arculatváltás nagyon
jól sikerült, a munkák során
már kora tavaszra kialakult egy
esztétikus és közlekedési szempontból korszerű tér.

KÖZÖSSÉGI TÉR

A felújítás során elkészült már a
buszmegálló térburkolata, több
padot telepítettek, meg egy ivókutat is. A térköves utak melletti
parkosított részekhez modern
öntözőrendszert építettek ki.
A terület további fejlesztéséről Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, hogy
hamarosan megkezdődik a második ütem.

– A tervek szerint októberben folytatódnak a munkálatok,
és hamarosan teljes szépségében
láthatjuk ezt az egykor mostoha
teret. Egy új közösségi tér jön
létre, amely reményeink szerint
nemcsak a hétköznapokban
szolgálja majd a lakosságot, hanem különféle programoknak is
helyet tud adni.
A saroktér rendbetételének
januárban befejeződött első
üteme után minden adott tehát ahhoz, hogy a terület tovább szépülve valódi közösségi térré váljon, hiszen már
az elmúlt években is számos
rendezvényt tartott itt az önkormányzat, illetve a kerületi
pártok, civil szervezetek. Több
jótékonysági akció, ruha- és

ételosztás, adventi megemlékezés mellett az Apró virágos
kertek elnevezésű kerületi
kertépítő verseny is innen indult útjára 2015-ben.

MÉLTÓ
KÖRNYEZET

A felújítás második üteme éppen
ennek a kerületszépítő rendezvénynek a helyszínét érinti. A
tervek szerint 28 kiskert számára lesz hely, aminek révén évről
évre új arculatot adhat a térnek
a kerületi iskolások és óvodások
számára kiírt kertépítő program,
s a terület a jövőben pihenőparkként is szolgál majd.
A felújítás során számos
padot és néhány – pár év-

tizede még szinte minden
parkban nagy csaták és még
nagyobb dumapartik színhelyéül szolgáló sakkasztalt – is
kihelyeznek.
A két főútvonal találkozásánál lévő forgalmas területen
buszmegálló is található, a szemközti Szarvas csárda térnél áll
meg a villamos, és itt van a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság
épülete is, amely a felújításnak
köszönhetően szintén kulturált
környezetet kap.
A második ütem befejezését
követően a gyalogos közlekedést még több burkolt sétaút teszi kényelmesebbé. A parkosítás
során további fákat, cserjéket,
évelő- és egynyárivirág-ágyakat telepítenek. A teljességhez
hozzátartozik a közvilágítás
megújítása is, a téren elhelyezett elektromos szekrény pedig
a rendezvények technikai feltételeit javítja.
Az önkormányzat bízik abban, hogy a beruházás keretében a terület további fejlődésnek indul. Egyértelmű cél,
hogy a napi forgalom kiszolgálása mellett egy újabb, a különféle kerületi programoknak
méltó helyet adó közösségi tér
alakuljon itt ki.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

KERÜLETI SEGÍTSÉG AZ ÁLLÁSKERESÉSBEN
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

A munkaerő mobilitásának ösztönzése, a munkahelyteremtő támogatások kialakítása egyaránt hozzájárul a magyar foglalkoztatáspolitika sikeréhez. Ha állást keresünk, jó tudni, hogy több formában is kaphatunk ingyenes segítséget a Fővárosi
Kormányhivatal XVIII. kerületi Foglalkoztatási Osztályán.
állapítják meg az álláskeresési ellátás, a munkaerő-piaci támogatás
mértékét, és itt vehetők igénybe a
különféle munkaerő-piaci szolgáltatások is.

A foglalkoztatási osztály ügyfélfogadási rendje
(1181 Darus utca 5.)
Hétfő, kedd, szerda: 8.30–15 óráig • Csütörtök: 8.30–12 óráig
Péntek: 8.30–13 óráig

Örömteli, hogy Budapesten
kerületünkben a második legalacsonyabb a tartósan állást
keresők aránya. Az éppen állást
keresőknek a kormányhivatal
foglalkoztatási osztálya személyre szabott tanácsadással nyújt
segítséget: a fiataloknak a pályaválasztásban, a felnőtteknek
a pályamódosításban. A hivatalhoz forduló ügyfelek álláskeresé-

si technikákat ismerhetnek meg,
a hátrányos helyzetűek pedig
különböző európai uniós támogatásokban részesülhetnek.
Hova fordulhatunk segítségért
álláskereséskor?
A XVIII. kerületi álláskeresők
Budapest Főváros Kormányhivatalának kerületi foglalkoztatási
osztályán kérhetnek segítséget. Itt

Mikor, milyen ellátásokat kaphatunk?
Amennyiben az ügyfél az elmúlt
három évben legalább 365 nap
munkaviszonyt igazol, álláskeresési járadékot kaphat. A nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérők –
meghatározott feltételek teljesülése
esetén – nyugdíj előtti segélyben
részesülhetnek. A hátrányos szociális helyzetben lévő ügyfelek az
aktív korúak ellátását igényelhetik
a hivatalnál.
Amennyiben valaki nem jogosult a fenti pénzbeli ellátásokra,
a regisztrációja után munkalehetőséget tudnak számára ajánlani
a nyílt munkaerőpiacon, illetve
közfoglalkoztatási jogviszony keretében.

Tanácsok a kerületben lakó álláskeresőknek
Okvetlenül jelentkezzenek a
foglalkoztatási osztályon, és
éljenek a fenti lehetőségek valamelyikével. Továbbá mindenképp látogassanak el a
kormányhivatal által meghirdetett kerületi és budapesti állásbörzékre is, hiszen ott első
kézből kaphatnak naprakész
információkat és akár azonnali munkaajánlatokat is. A
betölthető munkakörök tekintetében elmondható, hogy igen
széles a kínálat: az osztályhoz
főként kereskedelmi, vendéglátó, építőipari, irodai, szociális,
logisztikai területen érkeznek
ajánlatok kis- és középvállalkozásoktól, de természetesen a
nagyobb, ismertebb multik is
rendszeresen képviseltetik magukat ezeken a rendezvényeken.
Tehát mindenképp érdemes ellátogatni az állásbörzékre.

Álláspályázat
Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete
(1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet az
önállóan működő Budapest XVIII. kerület Gazdasági
Ellátó Szolgálat
igazgatói (magasabb vezetői)
munkakörének betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól
Munkavégzés helye: 1181 Budapest, Városház utca 16.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
A KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon történő
közzétételtől számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalontainé Ungvári Anita nyújt a 296-1300/1332
telefonszámon.
A pályázati feltételek és a benyújtandó iratok, igazolások
részletes felsorolása megtalálható a www.bp18.hu honlapon.
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A civil szervezetet egyhangúan támogatták a képviselők

BEFEJEZŐDHET A KOSSUTH
TÉR FEJLESZTÉSE

Az augusztus 21-ei számunkban megjelent május 29-ei képviselő-testületi ülés határozatainak folytatása
23. A képviselő-testület 18 igen szavazattal

15/2013. (V.31.) sz. önkormányzati rendelet

24.784 E Ft) és kiegészítő mellékletének,

létrejött, a szolgáltatási szerződéshez kapcso-

támogatási szerződésben jelzett változtatá-

ebből adódóan a 2017. augusztus 24-én

egyhangúlag úgy határozott, hogy az önkor-

25. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat

független

lódó vagyonhasználati szerződést a végelszá-

sokat elfogadta, tudomásul vette és átvezette.

kelt módosított ütemterv már nem tartal-

mányzat támogatási szerződést köt a Botafo-

és az OMV Hungária Ásványolaj Kft. között

közhasznúsági mellékletének, üzleti jelen-

molási eljárásnak megfelelően módosítsa.

A kivitelező vállalkozó és az önkormány-

mazta a hőszigetelés elvégzését. A belső

go Szabadidő-, Sport- és Kulturális Szolgál-

1991. június 28-án kötött bérleti szerződést

tésének, illetve 2018. évi üzleti tervének az

A testület 17 igen szavazattal egybehangzóan

zat között létrejött vállalkozási szerződés 1.

falak utólagos hőszigetelését is vizsgálta az

tató Egyesülettel az alábbi feltételekkel:

oly módon módosítsák, hogy az éves bérleti

elfogadását.

felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg

sz. módosítását a közreműködő szervezet

önkormányzat, de annak ár/érték aránya

– A Botafogo egyesület vállalja, hogy heti 12

díj a töltőállomás előző évi nettó árbevéte-

45. A képviselő-testület 13 igen szavazat-

az önkormányzat és a Városinfó18 között

(KSZ) a K-2018/03-0007518/308 iktató-

nem volt megfelelő, a viszonylag magas

alkalommal, összesen heti 24 órában – gyer-

lének 0,58 százaléka legyen, de oly módon,

tal és 4 tartózkodással az előterjesztés 1. sz.

2015. július 15-én létrejött szolgáltatási szer-

számú, KSZ jogi állásfoglalás és nyilatkozat

áron elvégezhető beruházástól nem vár-

mek és felnőtt – társastánc-tanfolyamokat,

hogy az összege nem lehet kevesebb évi 6,5

melléklete szerint elfogadta a Pestszent-

ződésben önként vállalt feladatok további

tárgyú levelében fogadta el.

ható azzal arányos energiamegtakarítás.

valamint próbákat tart a kerületben, továbbá

millió forintnál.

lőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hiva-

ellátásának lehetőségeit, és azokról tájékoz-

A szerződésmódosítás elérhető a Közbeszer-

A belső udvar felőli homlokzati hőszi-

vállalja, hogy a feladatot ellátó tanfolyam-

A képviselők felkérték és felhatalmazták a

tal belső ellenőrzési csoportjának 2017-es

tassa a képviselő-testületet.

zési Hatóság honlapján, a dokumentumban

getelés megvalósítását megvizsgálták, de

vezetők megfelelő szakképesítéssel rendel-

polgármestert a szükséges intézkedésekre és

tevékenységéről készített éves ellenőrzési

A testület tulajdonosi jogkörében eljárva 13

fellelhető az aktuális csökkentett, támogatott

az műszaki és épületfizikai okokból nem

keznek, és a kerületben élőknek tanfolyam-

a bérleti szerződés módosításának aláírására.

jelentést.

igen szavazattal és 4 tartózkodással úgy dön-

műszaki tartalom. A dokumentumból kiol-

megvalósítható. A beruházás 2018. május

díj-kedvezményt biztosít.

39. A testület zárt ülésen döntött a XVIII.,

46. A testület 17 igen szavazattal egyhangú-

tött, hogy a Városinfó18 könyvvizsgálójává a

vasható, hogy a csökkentett műszaki tarta-

28-án befejeződött, megvalósulásának a

– Vállalja, hogy az önkormányzat és intéz-

Szélső utca 54–58. alatti ingatlanon található

lag elfogadta a Közművelődési és Sport Köz-

2018. július 1-jétől 2019. június 30-ig terjedő

lom ellenértéke nettó 26.018.095 forint + áfa,

határideje 2018. június 27. volt.

ményei által szervezett rendezvényeken, ün-

Telekom-torony területén a DIGI Kft. bázi-

alapítvány 2017. évi beszámolóját.

időtartamra Barabás Csabát választja.

így tehát az elmaradó feladatokkal csökken-

2. Kőrös Péter önkormányzati képviselő

nepségeken évente legalább 10 alkalommal

sállomásának elhelyezéséről.

47. A képviselő-testület 17 igen szavazat-

A könyvvizsgáló éves díjazása: 300 ezer fo-

tett műszaki tartalom nettó vállalkozói díja

(MSZP) Választási eljárás során kiszabott

térítésmentesen fellép.

40. A képviselő-testület tulajdonosi jogkö-

tal egybehangzóan elfogadta a Pestszent-

rint + áfa.

32.397.528 forint + áfa.

bírságok címmel nyújtott be interpellációt

– Az általa szervezett szakmai táborokban

rében eljárva 13 igen szavazattal, 5 ellen-

lőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idő-

A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-

A lehívott támogatási összegnek a csök-

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz.

elsőbbségben részesíti a kerületben élő gyer-

szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a

sekért, Fiatalokért Közalapítvány 2017. évi

mestert a változás bejelentésére a Cégbíró-

kentett tartalom által érintett részét az ön-

A Budapest 15. Országgyűlési Egyéni Vá-

mekeket és fiatalokat.

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

beszámolóját az előterjesztés melléklete

ságnak és az egyéb szükséges intézkedésekre.

kormányzat az elszámoláskor visszautalja

lasztókerületi Választási Bizottság március

– Vállalja, hogy a tánc világnapja alkalmából

2017. évi éves beszámolóját – a 2017. decem-

szerint.

a közreműködő szervezetnek. A korábbi

21-i ülésén hét határozatban a pártokra

önálló táncszínházi produkciót mutat be a

ber 31-i fordulónapra elkészített mérlegben

Interpellációk

nyilatkozatnak megfelelően a lehívott tá-

összesen 1 millió 390 ezer forint bírságot

kerületben, és a hirdetményekben, plakáto-

az eszközök és források egyező végösszege

Sürgősségi határozatok

2. Petrovai László önkormányzati képviselő

mogatási előlegnek a projekt céljára fel nem

szabott ki.

kon feltünteti, hogy a rendezvény Pestszent-

2.300.582 E Ft, az adózott eredmény 700 E

S1. A testület 18 igen szavazattal és 2 tartóz-

(Párbeszéd Magyarországért) a Bókay is-

használt része az önkormányzat számláján

Az önkormányzati képviselő azt kérdezte a

lőrinc-Pestszentimre

Ft –, valamint az éves beszámolóhoz tartozó

kodással hatályon kívül helyezte a 202/2017.

kola felújításával kapcsolatban nyújtott be

jelenleg is rendelkezésre áll. A Bókay iskola

címzetes főjegyzőtől, hogy a kiszabott bírsá-

támogatásával valósult meg.

közhasznúsági mellékletet és üzleti jelentést,

(VI.22.) határozatát, és a Kossuth tér, 155422

interpellációt dr. Molnár Ildikó címzetes

esetében egyelőre 5 százalékos vállalkozói

gokat azok jogerőre emelkedését követően a

– A hazai és nemzetközi versenyeken, fesz-

s felkérte a társaság vezérigazgatóját a beszá-

hrsz. alatti közterületi park komplex megújí-

főjegyzőhöz.

előleget utalt át az önkormányzat a kivitelező

törvényes határidőben befizették-e az érin-

tiválokon, fellépéseken való részvétel esetén

moló és a közhasznúsági melléklet letétbe

tását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti

Az alábbi kérdéseket tette fel:

vállalkozónak. A pályázatot az önkormány-

tett pártok.

a nyilatkozatokban, cikkekben, interjúkban

helyezéséhez és közzétételéhez szükséges

beruházási alapokmányban foglaltaknak

– Hol és mikor értesülhetett a szerződésmó-

zat 2016. július 27-én nyújtotta be.

A képviselő azt kérte, hogy amennyiben

kiemeli Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-

intézkedésekre.

megfelelően bruttó 322.297.416 forint beru-

dosításról a testület, illetve az önkormányzat

A képviselő-testület a 2017. szeptember

voltak olyan jelöltek, akik nem tettek eleget

kormányzatának támogató szerepét.

A testület 13 igen szavazattal, 5 ellenszava-

házási összeggel hagyta jóvá.

mely egysége hozott erről döntést és mikor?

12-i ülésén döntött a Települési Arculati

törvényes kötelezettségüknek, dr. Molnár

– A kapott támogatást kizárólag a fenti

zattal és 2 tartózkodással elfogadta a Város-

S2. A képviselő-testület alapítói jogkörében

– Hol ismerhető meg a jelenleg érvényes, tá-

Kézikönyv (TAK) elfogadásáról, amely a

Ildikó nevezze meg őket és az őket indító

feladatokra fordítja. A támogatás kiemelt

gazda Zrt. által közszolgáltatási tevékenység

eljárva 17 igen szavazattal egyhangúlag úgy

mogatott műszaki tartalom?

Bókay iskolát mint védendő értéket ne-

szervezeteket.

finanszírozási területei: terembérleti díj,

ellátásának ellentételezéseként 2017-ben

döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról,

– Milyen arányt képvisel a tervezett költ-

vesíti. A Bókay iskola a 60/2006. (IX.12.)

A címzetes főjegyző az alábbiakat válaszolta:

díszlet, jelmez, nevezési díjak, versenyek és

kapott kompenzáció felhasználásáról szó-

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

ségekben a homlokzati hőszigetelés el-

sz. önkormányzati rendelet, azaz a Pest-

A választási eljárásról szóló törvény 124.

edzőtáborok, szállás és étkezés díjai, reklám-

ló beszámolót – amelyben a társaság jogos

gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) ön-

maradása, és szükség volt-e emiatt a már

szentlőrinc-Pestszentimre városrendezési

§-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a

költségek.

kompenzációigénye 2.502.297 E Ft, a tény-

kormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés d)

lehívott támogatási összeg egy részének

és építési szabályzata (PPVSZ) mellékletét

független jelöltként indulni szándékozó

– A támogatási szerződést 2021. december

leges kompenzáció összege 2.501.996 E Ft

pontja, továbbá a cégnyilvánosságról, a bíró-

visszafizetésére? Amennyiben nem, akkor

képező védelmi és korlátozási tervlapon

választópolgár, illetve a jelöltet állítani

31-ig terjedő hatállyal kötik meg.

– az előterjesztés mellékletét képező tarta-

sági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

az eredetileg betervezett költséghányadot

valóban városképi jelentőségű épületként

szándékozó jelölő szervezet a rendelke-

– A támogatás mértéke a mindenkori éves

lommal.

2006. évi V. törvény rendelkezései alapján a

mire használták fel?

szerepel, azonban ehhez tényleges védel-

zésére bocsátott összes ajánlóívet köteles

költségvetési rendeletben elfogadott kere-

41. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 3

Városinfó18 Nonprofit Kft-t jogutód nélkül

Ebben a témakörben korábban Mérő Pé-

met biztosító normatív rendelkezések nem

átadni a választási irodának a jelölt beje-

tösszeg erejéig terjedhet.

ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogad-

megszünteti, és elrendeli a végelszámolását.

ter képviselő (Együtt) is tett fel kérdéseket,

tartoznak sem a PPVSZ rendelkezései kö-

lentésére rendelkezésre álló határidőben.

A testület felhatalmazta a polgármestert a

ta a Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évben

A tevékenység megszüntetésének napja:

amire a címzetes főjegyző az alábbiakat vá-

zött, sem az épített környezet helyi védel-

E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt

szerződés aláírására, valamint a szükséges

a közszolgáltatási tevékenység ellátásának

2018. május 31.

laszolta: A pályázat benyújtásakor nem volt

méről szóló korábban hatályos, 32/2010.

nyilvántartásba vételére illetékes választási

intézkedésekre.

ellentételezéseként kapott kompenzáció és

A végelszámolás kezdő időpontja 2018. jú-

ismert, hogy az épület védendő építészeti

(IX.14.) sz. önkormányzati rendeletben.

bizottság hivatalból eljárva bírságot szab

24. A képviselő-testület 18 igen szavazattal

támogatások felhasználásáról szóló beszá-

nius 1-je.

értéket képvisel, mert a testület csak a 2017.

Ez a megjelölés nem jelent sem helyi, sem

ki. A bírság összege minden be nem nyúj-

egyhangúlag felkérte a polgármestert, hogy

molóját az előterjesztés mellékletét képező

A testület megállapította, hogy 2018. június

szeptember 12-i ülésén döntött a Települési

fővárosi egyedi védettséget. A helyi érték-

tott ajánlóív után tízezer forint. Ugyanezen

a rendelkezésére álló szakértők bevonásá-

tartalommal.

1-jével – a végelszámolás kezdő időpontjá-

Arculati Kézikönyv elfogadásáról.

védelemhez védettséget biztosító eljárást

szakasz (3) bekezdése akként rendelkezik,

val vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a

42. A testület tulajdonosi jogkörében eljár-

ban – a társaság vezető tisztségviselőjének

– Ha a beruházás előkészítői nem tudhattak

kell lefolytatni, amihez örökségvédelmi

hogy nem szabható ki bírság a legkésőbb

jelenleg százszázalékos állami tulajdonban

va 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és

megbízatása megszűnik.

korábban az épület védettségéről, akkor az

hatástanulmányt kell készíteni. A kerület

a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét

lévő, kerületünkben elterülő Péterhalmi-er-

1 tartózkodással elfogadta a Városinfó18

A képviselő-testület Dalos Zoltánt válasz-

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2016. decem-

teljes területére készülő építési szabályzat-

követő napon benyújtott, ajánlást nem tar-

dőt Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-

Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves

totta végelszámolóvá, aki a társaságot önálló

ber 15-én hatályban levő városrendezési és

hoz (KÉSZ) folyamatban van az örökség-

talmazó ajánlóív után. Figyelemmel arra,

mányzata önkormányzati tulajdonba vegye,

beszámolóját – a 2017. december 31-i for-

cégjegyzési joggal képviseli. A végelszámoló

építési szabályzatában a Védelmek és korlá-

védelmi hatástanulmány készítése, annak

hogy a jelöltek bejelentésére rendelkezésre

és hogy e cél érdekében a törvényi lehetősé-

dulónapra elkészített mérlegben az eszközök

a végelszámolási eljárást a Ctv.-ben és az

tozások c. tervlapon miért városképi jelen-

alapján lehet majd helyi védett épületté

álló határidőben – a 2018. évi országgyű-

gekkel élve eljárjon.

és források egyező végösszege 79.790 E Ft, az

egyéb vonatkozó jogszabályokban megha-

tőségű épületként van jelölve? Ugyanis ez a

nyilvánítani az épületet. Az arculati ké-

lési képviselő választásnál ez a határnap

25. A testület nem vette napirendre a zárt

adózott eredmény mínusz 64.496 E Ft –, és

tározott módon köteles lefolytatni. A végel-

beruházást megelőző dátum.

zikönyv készítésekor a kerület felmérése

március 5-e 16 óra, az ajánlást nem tartal-

ülés témáját képező, kitüntetés visszavonásá-

felkérte a társaság ügyvezetőjét a beszámoló

számolási eljárás igazolt költségeit a társaság

– Amennyiben a homlokzati megjelenés

után mind a kézikönyvben, mind az az

mazó ajánlóívek leadása tekintetében már-

ra vonatkozó pontot.

letétbe helyezéséhez és közzétételéhez szük-

viseli, a végelszámoló a feladatellátásáért havi

teljes érintetlenül hagyása mellett kellett

alapján készült, a településkép védelméről

cius 6-a 16 óra volt – hét jelölő szervezet

26–32. A képviselő-testület zárt ülésen bí-

séges intézkedésekre.

bruttó 390 ezer forint megbízási díjra jogo-

dönteni, vizsgálták-e a műemlék épületeknél

szóló 22/2017. (IX.12.) sz. önkormányza-

nem adta le a jogszabályban előírtak sze-

rálta el a Pestszentlőrinci Vándor Óvoda, a

43. A képviselő-testület tulajdonosi jogköré-

sult. A testület alapítóként felhatalmazta a

bevett belsőoldali hőszigetelés megvalósít-

ti rendeletben (településképi rendelet) is

rint az ajánlóíveket, a 15. sz. Országgyűlési

Pestszentimrei Vackor Óvoda, a Pestszent-

ben eljárva 12 igen szavazattal és 5 tartózko-

végelszámolót a szükséges intézkedésekre és

hatóságát, és ha igen, miért vetették el?

védelemre javasolt értékként szerepel az

Egyéni Választókerület Választási Bizott-

lőrinci Pitypang Óvoda, a Pestszentlőrinci

dással elfogadta a PLER Kézilabdasport Kft.

a változás bejelentésére.

– Állapítottak-e meg személyi felelősséget a

iskola épülete. Helyi egyedi védelmet a

sága a március 21-én tartott ülésén ezen

Mocorgó Óvoda, a Pestszentlőrinci Lur-

2017. évi beszámolóját – a 2017. december

A Ctv. 98. § (1) bekezdése alapján a testület

beruházás majd négy hónapos csúszása és

településképi rendelettel nem lehet meg-

jelölő szervezeteket – a törvény erejénél

kó-liget Óvoda, a Pestszentimrei Gyöngy-

31-i fordulónapra elkészített mérlegben az

rögzítette, hogy nincs a társaság vagyoni

részleges meghiúsulása miatt?

állapítani, ahhoz a fent említett eljárás

fogva – megbírságolta, s az ezzel kapcso-

szem Óvoda és a Pestszentlőrinci Aprók

eszközök és források egyező végösszege

részesedésével működő jogalany, a részvéte-

– A korszerűsítési munkálatok befejezésé-

szükséges, azonban helyi területi védelmet

latos döntést szabályszerűen kézbesítette

Falva Óvoda óvodavezetői pályázatait.

782.911 E Ft, az adózott eredmény 43.017

lével működő alapítvány vagy egyesület, így

nek határideje 2018. május 28., a testületi

megállapíthat a településképi rendelet. A

az érintetteknek. A bírság megfizetését –

33. A testület zárt ülésen döntött a helyi ki-

E Ft –, egyúttal úgy döntött, hogy az elért

azok sorsáról nem kell rendelkezni.

ülés időpontja május 29. Befejeződött-e a

Bókay-telep, épített értékeit figyelembe

ahogy az minden határozatban le van írva

tüntetések odaítéléséről.

nyereséget eredménytartalékba helyezi, és

A képviselők felhatalmazták a polgármestert

beruházás?

véve, ennek megfelelően HT-2 jelű helyi

– átutalással kellett teljesíteni a Magyar

34. A képviselők zárt ülésen döntöttek a pe-

felkérte a társaság ügyvezetőjét a beszámoló

a szükséges intézkedésekre.

A címzetes főjegyző az alábbi válaszokat

területi védelmi besorolást kapott. A jelen-

Államkincstár Nemzeti Választási Iroda

dagógusnapi szakmai kitüntetésekről.

letétbe helyezéséhez és közzétételéhez szük-

A képviselő-testület 17 igen szavazattal egy-

adta:

leg védettséget nem élvező, de védelemre

központosított beszedési bankszámlájára,

35. A testület zárt ülésen hozott határozatot

séges intézkedésekre.

hangúlag úgy döntött, hogy a Városinfó18

A Városrehabilitáció18 Zrt. mint a projekt

javasolt, támogatható értékek jegyzékébe

a határozat jogerőre emelkedésétől számí-

az önkormányzat és az önkormányzat irá-

44. A testület tulajdonosi jogkörében eljár-

Nonprofit Kft. 2018. június 1-jétől mint

teljes körű lebonyolításáért felelős gazdasági

is bekerült több védelemre érdemes épület,

tott 15 napon belül. A bírság – annak meg

nyítása alatt álló költségvetési szervek szám-

va 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással

kezdő időponttól történő végelszámolására

társaság az alábbi tájékoztatást adta: a KE-

köztük a Bókay iskola épülete. A település-

nem fizetése esetén – közadók módjára be-

lavezetéséről.

felhatalmazta a polgármestert, hogy a Pest-

tekintettel az önkormányzat és a Városinfó18

HOP-5.2.9-16-2016-00107 azonosítószám-

képi rendelet 42. §-a a helyi területi véde-

hajtandó köztartozásnak minősül, amelyet

36. A képviselő-testület zárt ülésen határo-

szentlőrinc-Pestszentimre

Egészségügyi

között 2015. július 15-én létrejött szolgáltatá-

mal nyilvántartott támogatási szerződés

lem alatt álló területen található épületekre

a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére

zott a követelésről való lemondás (vételár-

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. soron

si szerződést 2018. május 31-ével megszün-

módosításával összegfüggésben a Nemzeti

(helyi védett értéknek minősülő épületek)

az állami adóhatóság (NAV) hajt be. Fi-

hátralék késedelmi kamata) tárgyában.

következő taggyűlésén Pestszentlőrinc-Pest-

teti, egyúttal a Ptk. 3:112. § (3) bekezdése

Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Ener-

már normatív előírásokat is tartalmaz,

gyelemmel az előbbiekben leírtakra, a 15.

37. A testület zárt ülésen döntött a követelés-

szentimre Önkormányzata meghatalma-

alapján utasítja az ügyvezetést a szerződés

giahatékonysági Operatív Programokért

amelyek lehetetlenné teszik a homlokzat

sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi

ről való lemondás (helyitámogatás-tartozás

zottjaként járjon el.

közös megegyezéssel történő megszünteté-

Felelős Helyettes Államtitkársága (közremű-

megváltoztatását, hőszigetelését. Tekin-

Választási Irodának nincs arra vonatkozó

késedelmi kamata) tárgyában.

A testület 17 igen szavazattal és 1 tartózko-

sére, továbbá felhatalmazta a polgármestert

ködő szervezet) a Bókay Árpád Általános

tettel arra, hogy már a TAK munkaközi

információja, hogy a kiszabott bírságokat

38. A képviselő-testület 17 igen szavazattal

dással felhatalmazta a polgármestert, hogy

a szerződés megszüntetéséhez szükséges

Iskola műszaki tartalmának csökkenése (a

verziójában is szerepelt az iskolaépület,

azok jogerőre emelkedését követően befi-

egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkor-

a taggyűlésen szavazatával támogassa a

egyéb intézkedésekre. Ezen túl felhatalmaz-

homlokzat utólagos hőszigetelésének el-

ezért a vállalkozó tájékoztatást kapott ar-

zették-e. Erre kizárólag a Nemzeti Válasz-

mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-

társaság 2017. évi beszámolójának (mérleg-

ta a polgármestert arra, hogy az önkormány-

maradása) miatt a támogatási szerződésre

ról, hogy a homlokzati hőszigetelési mun-

tási Iroda, illetve annak felkérése alapján a

letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

főösszeg: 718.380 E Ft, adózott eredmény:

zat és a Városinfó18 között 2015. július 15-én

vonatkozó 1. sz. módosítási igény alapján a

kálatok elvégzését a megrendelő nem kéri,

NAV tud választ adni.

Önkormányzatának

könyvvizsgálói

jelentésének,
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MEGÚJUL A HAVANNA-PIAC
A képviselő-testület június 19-i ülésén született rendeletek, határozatok

Rendeletek
1. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
megalkotta 16/2018. (VI.25.) sz.
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
és térítési díjaikról szóló 12/2008.
(IV.22.) rendelet módosításáról.
2. A testület 13 igen szavazattal, 5
ellenszavazattal és 1 tartózkodással hozta meg a 17/2018. (VI.25.)
sz. önkormányzati rendeletet a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról és
a fizetendő térítési díjaikról szóló
2/2008. (II.1.) sz. rendelet módosításáról.
Határozatok
3. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
úgy döntött, hogy az önkormányzat felülvizsgálja a településkép védelméről szóló 22/2017.
(IX.12.) sz. rendeletét, és felhatalmazta a polgármestert a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.08.) Korm.rendelet 43/A §-a
szerinti eljárás megindítására és
lefolytatásra.
4. 18 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadták a képviselő-testület 2018. II. félévi munkatervét az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint.
5. A testület 13 igen szavazattal,
3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással úgy határozott, hogy az
épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § (1) bekezdése alapján a XVIII., Vasút u.
51–54. sz. (hrsz. 144318-144321)
ingatlanokra vonatkozóan településrendezési szerződést köt az
Atridome Ingatlan Kft-vel mint a
cél megvalósítójával.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező
településrendezési szerződés véglegesítést követő aláírására.
6. A testület 13 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 5 tartózkodással jóváhagyta a Havanna-piac
közösségi célú megújítása I. ütem
c. beruházást bruttó 165.152.282
forint értékben, az előterjesztés
1. sz. melléklete szerinti beruházási alapokmányban foglaltaknak
megfelelően.
7. A képviselő-testület 15 igen
szavazattal és 4 tartózkodással
úgy döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a
2018. évi Norvég Alap-programra, s felkérte és felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
A testület 15 igen szavazattal és
4 tartózkodással úgy határozott,
hogy nyertes pályázat esetén a
projekt megvalósításához szükséges – de legfeljebb 19 millió
forintos – önrészt a 2019–2022.
évi költségvetés terhére biztosítja.
8. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 3 tartózkodással
döntött arról, hogy a 364/2017.
(XII.14.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Havanna-piac
közösségi célú megújítása című
projekt megvalósításához a szükséges 79.350.000 forint önrészt a
2018–2019. évi költségvetés terhére biztosítja.”
A testület 16 igen szavazattal és
3 tartózkodással úgy határozott,
hogy az önkormányzat a Tér_Köz
2018 városrehabilitációs felhívásra pályázatot nyújt be A Havanna
hetivásár közösségi célú megújítása II. címmel. A képviselők
felkérték és felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 3 tartózkodással
döntött arról, hogy nyertes pályázat esetén az önkormányzat
A Havanna hetivásár közösségi
célú megújítása II. című pályázat
megvalósításához szükséges – de
legfeljebb 51.650.000 forintos –
önrészt a 2019–2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület 16 igen szavazattal és 3
tartózkodással felkérte és felhatalmazta a polgármestert a pályázat
nyertessége esetén szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra,
valamint a támogatóval kötendő
együttműködési megállapodások,
támogatási szerződések aláírására
és esetleges módosításukra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással úgy
határozott, hogy Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2018 című felhívásra
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Csibekas Bölcsőde konyhafelújítása címmel pályázatot nyújt be.
A fejlesztéssel érintett intézmény a
1184 Kézműves u. 16. alatt található (hrsz. 152180/8).
Az önkormányzat a pályázatot 50
százalékos, azaz legfeljebb bruttó 11 millió forintos támogatási
igénnyel, illetve 50 százalékos önerő, azaz legfeljebb bruttó 11 millió
forint biztosításával a 2018. évi
költségvetés terhére kívánja megvalósítani, és vállalja, hogy a beruházást a megvalósításától számított
tíz évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
A testület 16 igen szavazattal és 3
tartózkodással elfogadta a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
Csibekas Bölcsőde konyhafelújítása című pályázat keretében benyújtandó megvalósítási és finanszírozási ütemtervet.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a pályázat megvalósítása érdekében az
ütemterv esetleges módosítására,
valamint a szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással felkérte és felhatalmazta a pénzügyi
ellenőrzési bizottságot, hogy a
polgármester javaslatára a testület 2018. II. félévi munkatervében
meghatározott következő rendes
testületi ülés időpontjáig döntsön

minden olyan esetben az önkormányzat által benyújtható pályázatok beadásáról, ha azok benyújtási határideje megelőzi a soron
következő képviselő-testületi ülés
időpontját, és a pályázatok benyújtásáról szóló döntést a korábbi testületi üléseken a szakmai
anyag hiánya miatt nem lehetett
meghozni. A képviselők felkérték
és felhatalmazták a polgármestert,
hogy tegye meg a pályázatok benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket és nyilatkozatokat.
A polgármester a döntésekről
az azokat követő rendes testületi
ülésen tájékoztatja a képviselőket.
A testület 16 igen szavazattal és 3
tartózkodással úgy döntött, hogy
az önkormányzat a Tér_Köz 2018
című felhívásra Gyermekorvosi
rendelő környezetének fejlesztése címmel pályázatot nyújt be, s
felkérte és felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra.
A képviselő-testület 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással úgy
határozott, hogy nyertes pályázat esetén az önkormányzat a
Gyermekorvosi rendelő környezetének fejlesztése című pályázat
megvalósításához szükséges – de
legfeljebb 41.265.350 forintos –
önrészt a 2019–2022. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület 16 igen szavazattal
és 3 tartózkodással tulajdonosi
hozzájárulását adta a Tér_Köz
2018 Gyermekorvosi rendelő
környezetének fejlesztése című
pályázat megvalósításához az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló (140661 hrsz-ú),
Nemes u. 22. alatt található ingatlanon lévő fejlesztéshez.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására, a
pályázat nyertessége esetén szükséges intézkedésekre és nyilatkozatokra, valamint a támogatóval
kötendő együttműködési megállapodások, támogatási szerződések aláírására és esetleges módosításukra.
9. A testület 12 igen szavazattal, 3
ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a 2016–2021 közötti
időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program 2018. évi
felülvizsgálatát.
10. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
úgy döntött, hogy együttműködési megállapodást köt a kerület
területén működő, az egyházi
kerekasztal résztvevőit alkotó
közösségekkel, és felkérte a polgármestert az együttműködési
megállapodás végleges formában
történő aláírására, valamint a
szükséges intézkedésekre.
11. A testület 18 igen szavazattal
és 1 tartózkodással felhatalmazta a polgármestert, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. e tárgykörben
tartandó következő taggyűlésén
szavazatával támogassa azt, hogy
2018. október 1-jétől a társaság
ellátási kötelezettségéből kikerüljön az 1181 Dolgozó u. 12. alatti
rendelőben működő 380092086
kódú, területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi praxis.
A képviselő-testület 18 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy

döntött, hogy az önkormányzat
az előterjesztés mellékletét képező tartalommal módosítja a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.-vel 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.
A testület 18 igen szavazattal és
1 tartózkodással felhatalmazta a
népjóléti bizottságot, hogy 2018.
december 31-ig döntsön a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011.
(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet 85. § (3) bekezdés d) pontja
alapján kötendő, illetve megszüntetendő feladatellátási szerződések kapcsán szükségessé váló – a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló
– közszolgáltatási szerződésről és
a szerződés e tárgykört szabályozó mellékletének módosításáról.
A testület egyúttal felkérte és
felhatalmazta a polgármestert,
hogy az egészségügyi szolgáltató fentiek szerinti tárgykörben
2018. december 31-ig tartandó
taggyűlésein képviselje az önkormányzatot és a népjóléti bizottság
döntésének megfelelően adja le
szavazatát.
12. A képviselő-testület 15 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
elfogadta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Somogyi László Szociális Szolgálat
szakmai programját, az annak
mellékletét képező szervezeti
és működési szabályzatot, házirendet, s az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerint jóváhagyta az
ellátásokhoz tartozó megállapodástervezeteket. A képviselők
felkérték a polgármestert a szükséges intézkedésekre.
A testület 15 igen szavazattal és 2
tartózkodással jóváhagyta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szakmai programját,
az annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot,
házirendet és az ellátásokhoz tartozó megállapodástervezeteket
az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint. A képviselők felkérték és
felhatalmazták a polgármestert a
szükséges intézkedésekre.
A képviselő-testület 15 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Életfa Szociális
Szolgálat szakmai programját, az
annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatot, házirendet és az ellátásokhoz tartozó
megállapodástervezeteket az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.
A képviselők felkérték a polgármestert a szükséges intézkedésekre.
13. A testület 16 igen szavazattal
és 2 tartózkodással egyetértett a
Budapest Főváros XVIII. kerület
Gazdasági Ellátó Szolgálat (1184
Városház u. 16.) vezetői állására
kiírt, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás
tartalmával, és felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a
közzétételről.

A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
határozott arról, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A
§ (6) bekezdésében foglaltak
alapján a szakértő bizottság tagjává választja Galgóczy Zoltán
alpolgármestert, Hunyadi István
városigazgatót, dr. Holové Zsolt
György irodavezetőt, Kéthelyi
Mátyás irodavezetőt és dr. Kanti
Gábor irodavezetőt.
14. A képviselő-testület zárt ülésen döntött a Digi Kft. bázisállomásának elhelyezéséről a XVIII.,
Nefelejcs utca 25. alatti ingatlanon található Telekom-torony
területén.
15. A testület zárt ülésen bírálta el
a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat
és a Somogyi László Szociális
Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatait.
16. A képviselő-testület zárt ülésen
bírálta el a Tomory Lajos Múzeum
intézményvezetői pályázatát.
17. A testület zárt ülésen ítélte
oda a Lónyay Menyhért-díjat.
18. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 3 tartózkodással
fogadta el az önkormányzati adóhatóság 2017. évi helyi adóztatási
feladatainak végrehajtásáról készített beszámolót az előterjesztés
melléklete szerint.
19. A testület 14 igen szavazattal
és 5 tartózkodással jóváhagyta a
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.
20. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadta a Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolóját az
előterjesztés melléklete szerint.
Sürgősségi határozatok
S1. A testület 17 igen szavazattal
és 1 tartózkodással úgy döntött,
hogy az önkormányzat a Budapest Airport Zrt. (székhely: 1185
Budapest, BUD Nemzetközi
Repülőtér ) finanszírozásában
elkészítteti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérnek
a XVIII. kerület közigazgatási
területén lévő területére vonatkozó kerületi építési szabályzatot,
és felhatalmazta a polgármestert a Budapest Airport Zrt-vel
kötendő együttműködési megállapodás kidolgozására és aláírására, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, az egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet
42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás
megindítására, lefolytatására és a
szükséges intézkedésekre.
S2. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
úgy határozott, hogy az önkormányzat a XVIII., Határ út –
Orgonafüzér utca – Égerfa utca
– Platánliget utca – Alacskai út
– 156080 hrsz-ú út által határolt
terület szabályozási tervének
(107. számú szabályozási terv)
módosítása céljából felülvizsgálja Pestszentlőrinc-Pestszentimre
városrendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.)
sz. önkormányzati rendeletet, és
felhatalmazta a polgármestert a
településfejlesztési koncepcióról,

az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm.rendelet 42/A §-a
szerinti eljárás megindítására,
lefolytatására és az ezzel kapcsolatos intézkedésekre.
S3. A képviselők zárt ülésen döntöttek az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alatt álló
költségvetési szervek számlavezetéséről.
S4. A testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megalkotta 18/2018.
(VI.25.) sz. önkormányzati rendeletét a helyi kitüntetésekről
szóló 30/1995. (X.12.) sz. rendelet
módosításáról.
A képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással úgy döntött, hogy
2018. július 1-jével hatályon kívül
helyezi a 328/2001. (III.22.) és a
12/2017. (II.23.) sz. határozatát.
S5. A képviselő-testület zárt ülésen hozott tulajdonosi döntést
a PLER Kézilabdasport Kft-vel
kapcsolatban.
A június 26-i rendkívüli ülésen
született határozatok
Határozatok
1. A képviselő-testület alapítói
jogkörében eljárva 12 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal úgy
döntött, hogy elfogadja a Városinfó 18 Nonprofit Kft. „v.a.” tevékenységét lezáró beszámolót,
amelyben a 2018. május 31-i fordulónapra elkészített mérlegben
az eszközök és a források egyező
végösszege 68.222 E Ft, a mérleg
szerinti eredmény mínusz 12.421
E Ft, valamint a tevékenységet
lezáró beszámolóhoz készített
kiegészítő mellékletet, és felkérte
a társaság végelszámolóját a beszámoló letétbe helyezésével és
közzétételével kapcsolatos intézkedésekre.
2. A testület 17 igen szavazattal
egyhangúlag úgy döntött, hogy az
önkormányzat újra testvérvárosi
megállapodást köt Székelyudvarhely megyei jogú várossal az
előterjesztés 1. sz. mellékletében
szereplő tartalommal, egyben
felhatalmazta a polgármestert a
testvérvárosi
megállapodással
kapcsolatos intézkedésekre.
Sürgősségi határozat
S1. A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2013. (V.31.) sz. rendelet 19.
§ (1) bekezdés e) pontja és 20.
§ (2) bekezdése alapján 17 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy az önkormányzat
a tulajdonát képező XVIII., Ady
Endre u. 100. alatt található (hrsz.
144405,144406) 132 m2 alapterületű volt pestszentimrei ügyfélszolgálati irodát a 2018. július
1-je és szeptember 30-a közötti
időtartamra térítésmentesen a
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. használatába adja.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert a Városgazda Zrt-vel kötendő haszonkölcsön-szerződés előkészítésére
és aláírására, valamint az egyéb
szükséges intézkedésekre.
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1956-ban fegyvert gyűjtött, ma fiatalokat, akik továbbörökítik az emlékeket

A FORRADALOM
EMLÉKEZETÉNEK ŐRZŐJE

Arany Érdemkeresztet vehetett át dr. Sántha Gábor

�

Magas állami kitüntetésben részesült dr. Sántha Gábor, az 1956-os
Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke. A kerületünkben élő közéleti személyiségnek Orbán Viktor miniszterelnök
javaslatára augusztus 20-a alkalmából a Magyar Arany Érdemkeresztet
adományozta Áder János köztársasági elnök. A kitüntetést Benkő Tibor
honvédelmi miniszter adta át augusztus 17-én a Stefánia-palota – Honvéd Kulturális Központban tartott ünnepségen.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
„Élénken él emlékezetemben
1953 nyara, amikor édesanyám
kisebbik öccse munkaszolgálatos
katonaként mankóval érkezett
haza Pápára. Abban a torzító,
elhallgató világban csak azt értettem meg igazán, hogy odalett
labdarúgókapus
példaképem,
nagybátyám sportkarrierje” –
írja Mementó című visszaemlékezésében dr. Sántha Gábor. A
sebesült rokon érkezése örökre
beégett a világra rácsodálkozó
gyerek elméjébe, és három évvel
később, alig 11 esztendősen arra
sarkallta, hogy a maga eszközeivel ő is részt vegyen a forradalmi
eseményekben.

VISSZALOPTÁK
A KÖNYVEKET
A műveltség, az olvasás szeretetét a családtól örökölte. A kis
ormánsági faluban, ahonnan
elindult, édesapja volt a református közösség lelkésze, komoly
könyvtárat vezetett, az olvasás,
az irodalom szeretete természetes volt a család számára.
– Az életemből a mese kimaradt, előbb kezdtem régi magyar
írókat olvasni. A könyv szeretete
mindvégig megmaradt – meséli
Sántha Gábor. – Emlékszem, később, amikor már Pápán éltünk,
észrevettük, hogy a MÉH-telepen értékes könyvek várnak a
bezúzásra, egy színes képekkel
illusztrált Toldi-kötet különösen
él az emlékezetemben. Visszaloptuk a könyveket.
Dr. Sántha Gábor az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke, a Nemzeti Fórum XVIII. kerületi szervezetének elnöke,
a Magyar Újságírók Közösségének alapító tagja, valamint a forradalom
60. évfordulójára alakult XVIII. kerületi 1956-os Emlékbizottság elnöke.
Korábban elnyerte a Honvédelemért kitüntető cím I. fokozatát, sajtómunkásságáért pedig Lant és Toll-díjban részesült.

Nem meglepő hát, hogy útja
ezután a jó hírű pápai Türr István Gimnáziumon keresztül a
középiskolai tanári, szakmérnöki diplomáig, majd a természettudományi doktorátus megszerzéséig vezetett.
A hazafias gondolkodás szintén családi hagyomány.
– Nagybátyám példája is a
szemem előtt lebegett, apám pedig a legvadabb Rákosi-években
is, amikor tilos volt március 15.
szabad ünneplése, rendszeresen
összeültetett bennünket és vasárnapi iskolásokat, hogy kurucés Kossuth-nótákat tanuljunk
– emlékezik vissza az érdemkereszt új birtokosa.

FÉLJEN A
KÁDÁR-KORMÁNY!
1956 őszén Pápán is kigyúlt a
forradalom lángja. A nagybácsi
részt vett az eseményekben, amiért a megtorlás elől menekülve
el kellett hagynia az országot.
Sántha Gábor és barátai azokban
a napokban kapcsolódtak be,
amikor a bukás már nyilvánvaló
volt. „Az előrelátók és megfélemlítettek ekkor szabadultak meg a
fegyvereiktől, mi meg a MÚKra (Márciusban újra kezdjük. A
forradalom leverését követő időszak jelszava – A szerk.) készülve
begyűjtöttünk jó néhányat. Az
akkori katonai hierarchiát követő csapatot szerveztünk. Bátyám
lett a kapitány ezredesi rangban.
Pápán is voltak pesti srác szellemű, bátorságú és lelkületű suhancok… A MÚK-ban bízva,
ezt a sokat ígérő három betűt a
falakra és palánkokra meszeltük. A jelszavakat, felhívásokat
átalakítottuk: minden »Éljen a
Kádár-kormány!« elé egy F betűt pingáltunk. Az óvatosságot
feladva területi felosztásban ha-

sogattuk, szénnel összefirkáltuk
a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány plakátjait” – írja visszaemlékezésében.
A lebukás elkerülhetetlen volt.
A fegyverekről nem tudtak, de a
szervezkedő fiatalok felkeltették
az Államvédelmi Hatóság figyelmét, és csak az életkoruk mentette meg őket attól, hogy komoly
vizsgálat induljon ügyükben.

A VÁLTÁS IDEJE
„Tennünk kell azért, hogy az 1956os forradalom és szabadságharc
örök és fénylő példa maradjon a
magyar és a világtörténelemben”
– hangsúlyozza írásában Sántha
Gábor, aki a rendszerváltozás éveiben könyvszerkesztőként segítette
a félmúlt feltárását, miközben civil
és politikai szervezetekben vállalt
aktív szerepet. Az utóbbi időben
pályázatok kiírásával, irodalmi antológia kiadásával, emlékhely létesítésével és az iskolások körében
végzett munkával igyekszik megmutatni e fénylő példát.
– Jól tudjuk, hogy sokáig az 56os szervezetek éppúgy tele voltak
téglaemberekkel, mint a politikai
pártok. De most már véget kellene
vetni a kiemelt nyugdíjak folyósításának és jutalmak osztogatásának
az arra érdemteleneknek – fogalmaz keményen. – A lényegre kell
koncentrálnunk, tehát 1956 szellemiségének megőrzésére. Ezt pedig
szerintem elsősorban a fiatalok körében kell végezni.
Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztre felterjesztő laudációjában hangsúlyozta
Sántha Gábor harminc éve töretlen
kulturális és közéleti munkásságát,
hazafias tevékenységét, 1956 emlékének őrzését, továbbá az ifjúság
nemzeti elkötelezettségre, magyarságtudatra nevelését.
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Újabb jó tanács túlélőknek: mindig számítani kell arra, hogy valaki sokkal jobban szeretne győzni,
mint mi… Vigyázz, kész, lőnek!

É

n tudom, hogy ez ócska demagógia, de mégis. Illetve mégse! Hogy hova
fajul a világ! Jó, megint ez. Hogy mindig „a” világ. Örökösen ezzel jövünk.
De hát mit tegyünk, ha egyszer…? Akkor hát kezdjük elölről! Amúgy is
mindig elölről kezdjük. A kályhától. A kőbunkónál, ugye. Hiszen azzal
kezdte a társasági életet az emberiség anno. Ha a Paradicsomot nem számítjuk. De
azzal meg azért nem érdemes hosszasan foglalkozni, mert csúnya véget ért, Ádám
szakított a tudás fájáról, és lángpallóssal lett kivetve onnan a külső sötétségbe. Érthető, ha elment a kedve az egésztől, és genetika ide vagy oda, az utódokban már alig
maradt valami a kezdeti boldog és békés kedélyállapotból. Mindjárt ez a Káin-ügy
– talán hagyjuk is.
Én most nem néztem híradót, úgyhogy Jolán mesélte a szokásos nagy hangjával – és
ezúttal nem volt szüksége műfelháborodásra, látszott, hogy ki van fordulva magából.
Bevallom, eleinte nem figyeltem oda, mert Erzsébeten járt az eszem, akinél találtak valamit, és sürgős MRI-re lenne szüksége, de első nekifutásra csak jövő februári időpontot
kapott. Most futkos szegény, mégis ugye, egy ismert tanárnő volt, talán talál valakit a
rengeteg volt tanítványa között… Vagy nem. Lehet, hogy addig-addig szaladgál, amíg
amúgy is elérkezik a február, de így jobban telik az idő.
…És akkor egyszerűen elkezdett lövöldözni a megátalkodott! Csak azért, mert veszített! Fel tudod ezt fogni?! Elmész egy versenyre, ki akarsz egy kicsit kapcsolódni,
kellemes izgalom, miegymás! Erre jön valaki, és fejbe durrant, de nem ám virtuálisan!
Ekkor kezdtem jobban figyelni Jolánra.
És lassan megértettem, hogy miről van szó. Szerencsére nem itt, a mi kis városunkban, hanem jó messze tőlünk, a floridai Jacksonville-ben zajlott egy videojáték-verseny

(később jobban utánanéztem a dolognak, onnan tudom, hogy a Madden NFL 19 nevű
országos amerikai futball videojáték-verseny selejtezőjét tartották a fesztiválközpontban – más források szerint bevásárlóközpontban –, közelebbről annak egy e-játékokra
kialakított bárjában, ahol valaki váratlanul lövöldözni kezdett, s hárman vagy négyen
meghaltak (köztük az elkövető), tizenegyen pedig megsérültek.
…Na de miért, na de miért?!
Ráteszem Jolán vállára a kezemet: nyugodj meg, kérlek, ennek így nincsen semmi
értelme… Próbálnám nyugtatni - sikertelenül.
…Hát éppen ez az, hogy semmi, de semmi értelme nincsen! Hát nem érted?! Láttam
a tévében: többtucatnyi ember békésen játszik, izgul meg minden, és erre jön valaki…
Nem tudja folytatni. Tényleg nem láttam még ilyennek Jolánt.
…Az én valamelyik gyerekem is ott lehetett volna közöttük… vagy te… vagy Erzsébet… vagy akár én is… bárki… az ember elmegy egy kicsit játszani, és lelövik… csak
azért…
Csak azért (tudom meg később), mert egy David K. nevű fiatalember (aki állítólag tavaly megnyerte a játéksorozatot) ezúttal veszített. Veszített, és ezt nem tudta elfogadni.
Ezt nyomban meg kellett torolnia.
Később megnéztem az illető arcképét. Semmi. Egy átlagos fiatalember. Jó, ilyen esetben utólag mindig azt mondjuk: valami, igenis, valami látszott ezen az arcon. Látszott?
Nem tudom. Vagy igen, vagy nem. De ha látszott is, vajon mit lehetett volna tenni? Kellett volna bármit is tenni? Lehetett volna? „Bocsánat, uram, magának a szeme sem áll
jól! Szíveskedjék letenni a maroklőfegyverét a ruhatárban…” Ha csak azt nem.
Civilizációban élünk. Nem lehet minden pofon mellé rendőrt állítani.
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ÚJABB ISMERETEKET KÍNÁL A NYAK
Az időskor természetes, és számos lehetőséget rejt

�

A nőknek és a férfiaknak a jelen társadalmában elfoglalt helyéről,
szerepéről szól a pestszentlőrinci Nyugdíjas Akadémia hetedik évadának első, szeptember 15-i ingyenes előadása. Az önkormányzat
tanácstermében Jászberényi József intézetvezető várja az ötven éven
felüli hallgatóságot. Az előadás a megszokott időpontban, 9 órakor
kezdődik.

PUSKÁS ATTILA
A XVIII. kerületi Nyugdíjas
Akadémia (NYAK) az önkormányzat és a Milton Friedman
Egyetem – 2018 augusztusáig
Zsigmond Király Egyetem –
közös sikertörténete. Az intézmény a különböző témájú
nagy előadásokon túl számos
– nyelvi, művészeti, sőt a modern kor kihívásait elfogadva
immár a táblagép kezelését is
oktató – tanfolyamot kínál az
50 éven felüli korosztálynak.

TANULÁS
ÉS BARÁTKOZÁS

Ughy Attila polgármester a
kezdetektől szívén viseli az
akadémia sorsát, az évről évre
nagyobb létszámú hallgatóság
pedig bizonyítja a 2012-ben
megvalósuló kezdeményezés
sikerét.
– Szeretném, ha egy olyan
közegben élnénk, ahol az öregség, az öregséggel kapcsolatos
gondolataink harmonikusak,
és ha valahogyan könnyebben,
természetesebben kezelnénk

azt, hogy a fiatalság elmúlik, és
eljön az öregség. Egyelőre nem
kezeljük ezt könnyen, és Európa szívében a mostoha történelem meg is tanított bennünket
arra, hogy nem is nagyon lehet.
Itt mindig minden család és generáció sorsa azon múlt, hogy
az apák és az anyák mennyit
fáradoztak saját életükben, és
mennyit tettek hozzá ahhoz,
hogy a gyerekek, az unokák
biztonságosabb körülmények
között éljenek. A munka közben vagy éppen a munka után
viszont elfeledkeztek magukról. Pedig nem kellene, sőt
a szépkorúság számos olyan
lehetőséget kínál fel, amit ki
lehet és ki is kell használni –
fogalmazott a polgármester,
arra is utalva, hogy a Nyugdíjas
Akadémia sokat segít a lehetőségek kihasználásában.
– Az akadémia támogatja,
ösztönzi az élethosszig való
tanulást, a tartalmas kapcsolatok kialakulását, a társas ös�szejövetelekben rejlő energiák
megismerését, hangsúlyozza a
nyitottság, az érdeklődés fontosságát. Azt hiszem, az elő-

rehaladott életkor nemhogy
leszűkíti, sokkal inkább tágítja
azt a horizontot, amit az ember
észlelhet.

NYITOTTAN AZ
ÚJDONSÁGRA
Ughy Attila hozzátette, hogy a
programsorozattal az önkormányzat évek óta azt szeretné
láttatni, hogy fantasztikus dolog megélni, megtapasztalni,
meglátni a mozgó világ változásait.
– És még az sem baj, ha
mindezt „csak” többdioptriás
szemüveggel látjuk. Az akadémia érdeme az is, hogy a kezdeti sejtésünket ma már tényként
kezelhetjük: a kerületben élő
idősek fogékonyak az újdonságokra, és ennek köszönhetően példaértékű sikerszérián
vagyunk túl az értékteremtő,
értékmegőrző munkánkban.
A Nyugdíjas Akadémia a
fentiek jegyében kezdi meg az
őszi szemesztert, amelyben a
tanfolyamok mellett hét szombati előadás várja a régi és az
új – örökifjú – hallgatókat.

MEGÚJUL A CSALÁDI NAP
Egész napos rendezvénnyel, színes ingyenes programokkal várnak mindenkit a szervezők szeptember 15-én a PSK-sportpályán tartott családi napra.
A korábbi években a Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Vackor és a Napsugár óvoda
szervezésében rendezték meg a Kossuth Ferenc-telep és Belsőmajor családi napját. A rendezvény sikerére tekintettel, ám a már jól bevált programokat újragondolva, a három intézmény kezdeményezése
mellé odaállt a XVIII. kerületi önkormányzat is, így hagyományteremtő szándékkal közösen szerveznek a két nagy pestszentimrei telepen élők számára egész napos családi napot szeptember 15-én a
PSK-sportpályán (Táncsics Mihály u. 53.).
A szervezőknek a vidám gyerekprogramokon, az arcfestésen, az ugrálóvárakon, a csillám- és hennatetováláson, a pónilovagláson, az állatsimogatón és a kézműves foglalkozásokon túl egyéb célja is van.
– Szeretnénk megszólítani a környékre az elmúlt évek során beköltöző lakótársakat, az a célunk,
hogy ők is bekapcsolódjanak az új lakókörnyezetük életébe, megismerjék az itt rejlő lehetőségeket –
mondta Lévai István Zoltán alpolgármester, aki Ughy Attila polgármester mellett az esemény fővédnöke.
A körzet képviselője a programokról szólva hozzátette: amíg a gyermekek belevetik magukat a sokszínű játéklehetőségekbe, addig a nagyszülők, a szépkorúak ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon
vehetnek részt.
A Táncsics iskola igazgatója, Svélecz Edit a rendezvény kezdeteiről elmondta: eredetileg azt szerették volna elérni, hogy a környéken élők is megismerjék az óvodák és az iskolák együttműködését, és nem mellékesen, egymást is.
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság jóvoltából helytörténeti bemutató színesíti a programokat, s a gyermekek interaktív, játékos feladatokon keresztül ismerhetik meg Pestszentimre történetét.
– Egy olyan kvízjátékot mutatunk be az iskolásoknak és az óvodásoknak, amelyben Pestszentimre nevezetesebb épületeit kell felismerniük. Az interaktív számítógépes program segítségével öt képből választhatják ki a gyerekek a helyes válaszokat, ami után jó szereplés esetén ajándékot kaphatnak. Ezt a kvízprogramot továbbfejlesztett formában szeretnénk feltölteni
a honlapunkra is – ismertette a most debütáló helytörténeti programot a társaság elnöke, Pándy Tamás.
A délelőtt 10 órától késő estig tartó eseményre
a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság színes bemutatókkal készül, a polgárőrcsoport toborzósátránál pedig akár önkéntesnek is jelentkezhetnek az érdeklődők. A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata saját sátrában 10
és 16 óra között várja a városüzemeltető tevékenységhez kapcsolódó lakossági bejelentéseket, észrevételeket, illetve érdekes munkagépeket visznek a
helyszínre, ahol azokat a gyerekek kipróbálhatják.
Mint ahogy valamennyi hasonló kerületi rendezvény, az imrei családi nap sem képzelhető el
sport nélkül: a szervezők meghívásos focitornát
hirdettek helyi gyermek- és felnőttcsapatoknak.
Este pedig a Perge Blues Band frontembere, Perge László, majd – retro discóval – DJ Lotters szórakoztatja a közönséget.
Bodzay Zoltán

Ughy Attila polgármester fontosnak tartja, hogy felismerjük a szépkorúságban rejlő
lehetőségeket
Az őszi szemeszter előadásai
A szombati előadások helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan a polgármesteri hivatal tanácsterme. Az
előadások 9 órakor kezdődnek.
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 3. 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
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Szent István-napi utcabállal mozgatták meg a kerületieket

UTCABÁL TÁNCCAL,
TŰZIJÁTÉKKAL
Az Együtt Pestszentimréért Egyesület által szervezett Szent
István-napi utcabál idén is megmozgatta a kerületieket.
Immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg augusztus
19-én Pestszentimrén a Szent
István-napi utcabált, ahol így
vagy úgy, népzenére vagy gépiesebb muzsikára, de minden
résztvevőnek táncra mozdultak
a lábai. A Sportkastély előtti
téren most is ugrálóvár és arcfestés, kürtőskalács, lángos és
hamuban sült pogácsa várta a
gyerekeket, borpatika, sörsátor
és tánc pedig a felnőtteket.
A hagyományokhoz híven
előbb az új kenyéré volt a főszerep. 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 ajánlottak fel a maguk

által termelt búzából, amely
megőrölve, kenyér formájában
jutott el a hátrányos helyzetű
gyermekekhez. Jelképes felajánlásként a XVIII. kerület is
kapott egy 3 kilogrammos kenyeret, amelyet a felszentelését
követően az utcabál kezdetén
osztottak szét jelképesen a kerületiek között.
Újvári Miklósné, az Együtt
Pestszentimréért Egyesület elnöke elmondta, hogy a tavalyi,
jubileumi utcabál azáltal is emlékezetes volt, hogy csapra vertek egy hordó sört. Ezt idén nem
tudták megtenni, de arra törekedtek, hogy most is hangulatos
legyen az ünnephez kapcsolódó
esemény, és azon mindenki jól
érezze magát.
Az egyesület elnöke felidézte azokat az időket, amikor a
mai Hősök tere helyén nyári estéken tűsarkú cipőkben

ropták a nők a táncot. Ezt a
hagyományt igyekeztek feleleveníteni tizenegy évvel ezelőtt,
amikor az utcabált hivatalosan
újraélesztették. A visszajelzésekből pedig úgy tűnik, hogy

a Szent István-napi bál sikeres
rendezvénnyé vált a kerület
életében.
A hangulat fokozása érdekében ezúttal is jó választás volt
a „bemelegítő” néptánc, amely-

nek során tapasztalt táncosok
irányításával gyerekek mutatták be különböző tájegységek
táncait. Könczei Árpád zeneszerző, koreográfus elmondta,
hogy a szomszéd településen,

Gyálon idén megalakult az
Arany Gyermektánc Együttes,
amelyből néhány fiatal táncos
eljött bemutatót tartani szatmári táncokból. Az idősebb
táncosok a székelyföldi forgatóst mutatták meg. A koreográfus felhívta a figyelmet a Pestszentimrei Közösségi Házban
szerda esténként tartott néptáncoktatásra, amelyre bárki
elmehet tanulni. A testet és lelket bizsergető zenére beindultak a lábak, és a táncosok invitálására a közönség soraiból is
megpróbálkoztak néhányan a
székelyföldi és a szatmári csárdás lépéseivel.
Az elmúlt évi tapasztalatoknak megfelelően este nyolc
órára egyre inkább megtelt a
Sportkastély előtti tér, ahol
a DJ Lotters által szolgáltatott zenére szórakozhatott a
közönség, az est fénypontja
pedig a késő esti tűzijáték lehetett.
-bodzay-

IDÉN IS JÁRT AZ INGYENES
FÜZETCSOMAG

A 2018/2019-es tanév megnyitóján is 10-10 jó minőségű füzetből álló csomag várta
a XVIII. kerület 23 általános iskolájának valamennyi alsó és felső tagozatos tanulóját. Immár ötödik éve biztosítja ezt a tanévkezdő füzetcsomagot az önkormányzat.

Ezren „repültek” a betonon
A Liszt Ferenc repülőtér 1-es kifutópályáján szeptember elsején, szombaton hatodik alkalommal rendezték meg az egyre népszerűbb amatőr futóversenyt.
A Budapest Airport Zrt. által szervezett Runway Run jótékonysági versenyen mintegy ezer versenyző állt rajthoz a valóban izgalmasnak nevezhető környezetben. Miközben a futók az 5, illetve
10 kilométeres távot rótták, a közelükben fel- és leszálltak a gépek a betonon. A felnőttek mellett
idén második alkalommal gyerekek is rajthoz állhattak, a számukra kiírt 1 kilométeres távon.
A meghívásos versenyen elsősorban a hazai és a nemzetközi légiközlekedési cégek és a velük
kapcsolatban álló nagyvállalatok képviselői mérik össze a kitartásukat egyéniben és csapatban. A
csapatversenyben a leggyorsabb légitársaságot, repülőteret, légiközlekedési szolgáltatót, nagykövetséget, idegenforgalmi céget és repülőtéri kereskedelmi partnert díjazták.
A rendezők a nevezési díjakból befolyt összeggel idén is a mozgás örömét sérült és fogyatékkal
élő embertársainkkal megosztó magyar Suhanj! Alapítványt és a leukémiás gyermekek gyógyításával foglalkozó brit Anthony Nolan Alapítványt támogatják.
Az ez évi verseny nyomán 15 millió forint gyűlt össze.
R. F.

A több mint 8700 diák ezúttal is az évfolyama tantárgyainak megfelelően összeállított füzeteket
kapott.
– Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskolakezdésnél felmerülő terheket a
lehetőségekhez mérten csökkentse. A kerület vezetése ötödik esztendeje támogatja az ingyenes füzetcsomagokkal a diákokat, hozzájárulva ezzel a tanszerköltségekhez, hogy a családok legalább az első hónapban
kevesebb pénzt költsenek erre – mondta Galgóczy Zoltán alpolgármester a Vajk-sziget Általános Iskolában megrendezett központi tanévnyitón. – A hagyományoknak megfelelően ezúttal is olyan füzeteket
kapnak a gyermekek, amelyeknek a borítóján kerületi iskolások által készített rajzok szerepelnek, ezzel
is erősítve a diákok közösségformáló szemléletét. Az egyedi tervezésű füzetek borítóját ezúttal a Mátyás
király emlékévére meghirdetett rajzverseny legjobb munkái díszítik.
A 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 és a Wesley Kincsei Általános Iskola diákjai is megkapták azt. A négyzethálós,
vonalas stb. füzetek külseje eltérő, így a tanulóknak nem kell a matricák böngészésével foglalkozniuk, ami
az első osztályosoknak különösen nagy segítség.
P. A.

EGYHETES TÁBOROZÁS DIÓSJENŐN
Idén nyáron először szervezett egyhetes diósjenői tábort a Kapocs általános iskola. Délelőtt foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, délután strand, illetve szervezett szabadidős
programok várták őket.
Minden táborlakó két foglalkozást választhatott az angol, a dráma, a tánc, a kézművesség, a foci és a
tenisz közül. Délutáni programként volt számháború, „1 perc és nyersz”, bátorságpróba, túra, szabadulószoba, külső szervezésben pedig egyebek között buborékfoci és arcfestés.
Az öt iskolai pedagógus a tábor előtt közösen állította össze a programot, készítette el a feladatokhoz szükséges anyagokat. Rajtuk kívül egy teniszoktató segítette a délelőtti foglalkozások lebonyolítását. A szervezés olyan jól sikerült, hogy a közös Facebook-csoportban gyerekek és szülők egyaránt
megköszönték a munkájukat, és kérték, hogy jövőre is legyen lehetőség a táborban való részvételre. A
közösségi fórumon egyébként naponta kaptak friss tájékoztatást, nézhettek képeket a eseményekről.
A 67 diák között csaknem húsz nyolcadikos volt, akik azt kérték, hogy jövőre segítőként csatlakozhassanak a táborhoz. Azok, akik először vettek részt „ottalvós” táborban – elsősök és nagyobbak
is –, szerencsére hamar elfelejtették, hogy nincs velük szülő. Jó döntésnek bizonyult, hogy az öt csapat
összetétele vegyes legyen, mert így hamarabb közösséggé szerveződtek a gyerekek.
Az utolsó napon minden foglalkozás résztvevői bemutatót tartottak. A drámások egy általuk rendezett rövid mesejátékot adtak elő, a kézműveskedők kiállítást szerveztek, a focibajnokságot pomponos
tánc nyitotta meg, azok a diákok pedig, akik már megfelelőnek érezték a tudásukat, kihívták a társaikat
egy teniszmérkőzésre.
Hazautazás előtt még egy feladata volt a tanároknak: hogy kiosszák a jutalmakat. Természetesen
nem volt olyan táborlakó, aki ne kapott ajándékot, mindenki hazavihette emlékbe az első estén kiosztott tábori pólót.
A tábor az önkormányzat anyagi támogatásával jöhetett létre.
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Átadták az emlékhelyet Szent Imre herceg halálának helyszínén
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ÚJ ZARÁNDOKHELY SZÜLETIK

A kerület kezdeményezte az összefogást a kápolnáért

�

A Vasvári Pál Polgári Egyesületnek és a XVIII. kerületi önkormányzatnak köszönhetően széles körű összefogás jött létre a Szent Imre
herceg halálának helyére, Hegyközszentimrére tervezett kápolna
építésének befejezéséért, amelyet végül a magyar állam is támogatott.
Az avatóünnepséget szeptember 2-án tartották.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
Monostort építtetett Szent István
király azon a helyen, ahol a fia, Imre
herceg vadászbalesetben meghalt:
a partiumi Bihar megyében, a
mai magyar–román határtól nem
messze fekvő Hegyközszentimrén.
Az épület romjai még nem sokkal
a román rendszerváltás előtt is láthatók voltak, a Ceauşescu-korszak
végnapjaiban hordták szét azokat.
El kellett telnie bő két évtizednek,
hogy a helyi közösség úgy döntsön,
kápolnát emel a herceg emlékére.

AZ ÖRÖKSÉG
ÁPOLÁSA
Hegyközszentimrét ma kizárólag
református vallású emberek lakják,
ezért is elismerésre méltó, hogy
magukra vállalták egy, a katolikusok által szentként tisztelt történelmi személy emlékezetének őrzését.
– Tréfásan úgy fogalmazhatnék,
hogy megörököltük, mint a szamár a fület, hordani kell – mondta
kedélyesen Kucharszki Zoltán református lelkész, az ügy kezdeményezője. – De komolyra fordítva a
szót: a reformáció előtt Hegyközszentimre is katolikus település
volt, ez hozzátartozik a történelmi
örökségünkhöz. Nekünk pedig kö-

telességünk ennek az örökségnek
az ápolása. Ráadásul Szent Imre
herceg az egész magyarság számára kiemelkedő történelmi személy.
A lelkész azt is elmondta: amellett, hogy az új kápolna egyszerre
lesz emlékhely, temetkezési kápolna és zarándokhely minden
keresztény magyar számára, kulturális eseményeknek is helyet ad.
– Jelenleg egy kiállítást rendeztünk itt be. A debreceni és a
nagyváradi levéltár munkatársai
segítettek összegyűjteni dokumentumokat
Hegyközszentimréről.
Hihetetlen gazdag anyag lett, egészen 1350-ig visszamenőleg ismerhetünk meg adatokat a faluról.

KERÜLETI
KEZDEMÉNYEZÉS
A kápolna felépült, ez azonban elsősorban annak köszönhető, hogy
a XVIII. kerületből többen is az
ügy mellé álltak.
– Évekkel ezelőtt, 2013-ban önkormányzati képviselőként jártam
először Hegyközszentimrén – mesélte Bauer Ferenc önkormányzati képviselő, a Vasvári Pál Polgári
Egyesület társelnöke. – Megkedveltem az ottaniak közvetlenségét,
tetszett a tenni akarásuk. Amikor
évekkel később Lévai István Zoltán-

nal közösen újra ott jártunk, szomorúan tapasztaltuk, hogy a kápolna
építése semmit nem haladt előre.
Kiderült, hogy a pénz hiányzik.
Bauer Ferenc ekkor gyűjtést
kezdeményezett a Vasvári egyesület tagjai között, és felvette a
kapcsolatot a helyi egyházi közösségekkel, amelyek ugyancsak
gyűjtöttek pénzadományokat, így a
kerületi lakosok összesen 1,2 millió
forinttal járultak hozzá az építkezéshez. Lévai István Zoltán alpolgármester az önkormányzat elé
terjesztette támogatási javaslatát,
és a kezdeményezés elérte a célját:
a képviselő-testület 1,5 millió forintot szavazott meg erre a célra.
– Mindezek ellenére még mindig nagyon sok pénz hiányzott a
befejezéshez –magyarázta Bauer
Ferenc –, egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy állami segítség
nélkül nem épülhet fel a kápolna.
A képviselő Lezsák Sándorhoz, az Országgyűlés alelnökéhez
fordult segítségért, aki politikai
pályafutása során már sokszor
bizonyította, hogy a Kárpát-medencei magyarok összefogásának
fontossága személyes meggyőződése. A kérés a megfelelő fülekbe
jutott, mert a magyar állam vállalta a szükséges 46 millió forint
előteremtését.

Végre felavathatták
A kápolna áll, vasárnap, szeptember 2-án avatták fel. A Vasvári Pál Polgári Egyesület részéről nyolcan
vettek részt az ünnepségen, köztük Bauer Ferenc és Tóth Kálmán társelnökök, valamint Háló Gyula
pestszentimreri baptista lelkész. Az önkormányzatot tízen képviselték, s Lévai István Zoltán és Szarvas
Attila alpolgármester mellett ott volt Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke is. Az eseményen Lezsák Sándor és Böcskei László nagyváradi katolikus püspök
mondott beszédet, aki hangsúlyozta a kápolna ökumenikus jellegét. Végül az ünneplők megkoszorúzták
Szent Imre herceg mellszobrát, majd mindannyiukat ebéden látták vendégül a hegyközszentimreiek.
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HA JÓ ÜGYRŐL VAN SZÓ,
MINDIG VAN SEGÍTSÉG

Helyére emelték a Havanna-lakótelepi unitárius templom új sisakját

�

Emlékezetes szertartást tartottak augusztus 21-én a Havanna-lakótelepi unitárius templomban és annak kertjében. Az
egyházat szolgáló, 80 évesnél is idősebb épület új toronysisakot kapott.
Emlékezetes szertartást tartottak
augusztus 21-én a Havanna-lakótelepi unitárius templomban
és annak kertjében. Az egyházat
szolgáló, 80 évesnél is idősebb
épület új toronysisakot kapott.
A pestszentlőrinci unitárius
gyülekezet „meghosszabbította” egy nappal az augusztus 20-i
ünnepet. 21-én délelőtt ugyanis
felszentelték a 82. évében járó
templom új toronysisakját.
– Az itt töltött éveim legszebb
napja ez a mai, mert a toronysisak a
helyi unitárius hívek akaratát, ös�szefogását hirdeti, azt, hogy ha jó
ügyről van szó, mindig van segít-

ség. Megható, örömteli ez, s amikor
felszenteljük a templom vadonatúj,
fénylő sisakját, azokra is gondolunk, akik végig mellettünk, pontosabban a templom ügye mellett
álltak – mondta Szent-Iványi Ilona
lelkész a toronysisak megáldása és
helyre emelése előtt a szertartáson,
amelyen sokan voltak, s tán nem
csak a felekezet tagjai közül.

LAKÓTELEPI
ŐRTORONY

A templom környékét kicsit „át
kellett rendezni”, hogy a szűk úton
beférjen a hatalmas daru a kertbe, de ez nem okozhatott gondot,
különösen úgy, hogy a tíz méternél magasabb sisak már ott várta,
hogy méltó helyére emeljék, hogy
hirdethesse a kerületi hívek közös
szándékát és akaratát.

Templomtörténet dióhéjban
– A templom építése 1935-ben kezdődött meg, Máthé Gábor építészmérnök
tervei alapján, és 1936-ban szentelték fel.
– 1949-ben Pethő István unitárius lelkész adományaként 140 kilós harang
került a toronyba.
– A hetvenes években bontásra ítélték a templomot, ám végül szerencsésen
megmenekült.
– 2012-ben országgyűlési határozattal került a templomos ingatlan az egyház
tulajdonába.
– 2017 novemberében egy vihar felszakította a torony lemezborítását.

Természetesnek
mondható, hogy az ember az örömét
megosztja azokkal, akik közel
állnak a lelkéhez. Így voltak ezzel a lőrinci hívek is, akik Kászoni-Kövendi József püspöki
helynököt kérték fel az egyházi
szertartás elvégzésére.
– Mivel itt állunk a perceken
belül a helyére kerülő templomtorony közvetlen közelségében,
egyszerű megérteni és megérezni azt, amiről beszélek – mondta.
– Minden templom őrtorony, de
az, amelyik lakótelepen hirdeti
az adott felekezet létét, még inkább az. Minket őrző őrtorony.

VÁROSKÉP
A TORONYBAN

Az emelkedett pillanatok után
Szent-Iványi Ilona olyan meglepetéssel szolgált, amelyet az
„unokáink is látni fognak”, pontosabban ők fogják látni.
– Elhelyeztük a templomsisak
gömbjében napjaink bankjegyeinek a másolatát, egy naptárt és
a kerületi újság, a Városkép júliusi számát. Ha valaki elolvassa
majd, hírt kaphat arról, hogyan
éltünk mi, itt…

A felszentelésen megtudtuk
azt is, hogy a felújításra, a toronysisakcserére nem csupán
esztétikai okok miatt volt szükség, hanem biztonsági okokból
is. Miután tavaly ősszel súlyos
viharkárokat szenvedett a templom, a szakértői vélemény kimondta: a torony teljes felújításra szorul.

MISSZIÓS FELADAT
A jelentést tettek követték, s
többek között a kerületi önkormányzat és a Magyarországi
Unitárius Egyházkerület támogatásával megkezdődhetett a felújítás, amely a kivitelező Renovit
Kft-nek köszönhetően a tervek
szerint, időre elkészült.
Az önkormányzat képviseletében Szarvas Attila volt jelen a
szertartáson.
– Templommal kapcsolatos
eseményen részt venni mindig
felemelő, az pedig kiemelkedő
missziós feladatnak nevezhető,
ha az építkezés, a felújítás lakótelepen valósul meg. Úgy, mint
most itt, a Havannán – mondta
az egyházi ügyekért felelős alpolgármester.
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KULTÚRA

Itt nem a versenyen volt a hangsúly

IMMÁR KÖZÖSSÉGGÉ
FORMÁLÓDTAK
Ötödik alkalommal rendezték meg a nyár végi főzőversenyt

�

Ötödik alkalommal rendezte meg a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Életfa Szociális Szolgálat a Szent Lőrinc
Katolikus Általános Iskola kertjében bográcsos főzőversenyét.
Az augusztus 30-án megtartott egész napos eseményen csaknem
kétszázan vettek részt a kerület szociális szolgálataitól.

BODZAY ZOLTÁN
A négy intézmény mindegyikétől egy-egy főzőhelyen készíthettek ételeket a versenyző
csapatok. A kikötés csak annyi
volt, hogy alkalmazkodva az
idei rendezvény mottójához –
azaz a Komár László dalából
kölcsönvett Itt van Amerika
című szerzeményhez – vörösbabos ételeket kellett készíteni,
amelyeket a kiértékelés után elfogyasztottak. Volt ugyan hivatalos zsűri, de az ételeket nem

rangsorolták, hanem mindegyiket más-más szempontok
alapján, a terítés, az ízvilág, a
különlegesség szerint értékelte
a három tagból – Holové Zsolt
irodavezetőből, Nagy Ágnes
intézményi referensből és Molnár Ildikó címzetes főjegyzőből – álló zsűri.
Dömötör István alpolgármester a rendezvény jelentőségét abban látja, hogy ilyenkor
össze tudnak jönni azok az
emberek, akik tisztességesen
ledolgoztak egy életet, s ezek-

ben az intézményekben megtalálták azt a keretet, amelyben
nem otthon és egyedül töltik
az idejüket, hanem kellemesen
érzik magukat a hasonló életkori sajátosságokkal és érdeklődéssel rendelkező emberek
körében.
– Mindez komolyan hozzájárul a lelki jóllétükhöz, aminek
érdekében az önkormányzat
mindent meg kíván tenni a jövőben is. Az immár hagyományossá vált nyár végi eseményt
ugyan főzőversenynek hívjuk,

de nem ez a lényege. Az idősek
maguk is mindig műsorral jönnek, amire hetekig, hónapokig
készülnek, s ez láthatóan közösséggé formálja őket. Ez az,
amiért az önkormányzat minden támogatást megad, hogy
ezek a központok egyre jobb
körülmények között egyre több
idős embert vonzzanak – tette
hozzá az alpolgármester.
A Életfa Szociális Szolgálat
vezetője, Barnáné Matazsdi
Edit elmondta, hogy az ellátottaknak összeállított program
évről évre változik.
– A műsor témájának megfelelően idén a Viva Las Vegas,
avagy Tiszta Amerika Pestszentlőrincen címszóra esett a

választás. Ennek megfelelően
a főzőversenyben részt vevő
csapatoknak vörösbabos ételt
kellett készíteniük. Ugyanennek a mottónak a jegyében egy
amerikai típusú hotdog-árustól
különleges hot dogot kaphattak a vendégek, akik szerencsekerékkel is kipróbálhatták a
szerencséjüket, vagy akár leülhettek a póker-, illetve a rulettasztalhoz.
A hálás közönségnek idén
megidézték a színpadon a magyar Elvist, azaz Komár Lászlót, az Arcok Táncszínház tagjai
dél-amerikai ritmusokra táncoltak, majd kán-kánt is jártak.
A szociális intézmények tagjai,
vezetői és dolgozói a New York

lányai, illetve a Chicago lányai
című produkciót adták elő egy
Frank Sinatra-dalra és charleston-ritmusra. A közönség tetszését talán ezek a produkciók
nyerték el a leginkább.
Egy olyan főzőversenyen
jártunk tehát, ahol nem elsősorban a verseny volt a fontos.
Persze azoknak, akik a bográcsok körül sürögtek, és minden
tudásukat bevetették annak érdekében, hogy a legjobb ételek
szülessenek – no meg a babételek kedvelőinek – igen fontos
volt a főzés végeredménye is.
Mindezen túl azonban a közösségben születő és formálódó
műsor és az együttlét öröme
jelentette a legtöbbet.
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5KOR A KONDORBAN
�

A nyár végével nemcsak új tanév, de új művészeti évad is kezdődik – számos eseménnyel gazdagítva kerületünk kulturális
életét. Ennek nyitányaként a Kondor Béla Közösségi Házban a
kerületi művészeti életben kiemelkedő helyet elfoglaló 5KOR Képzőművész Csoport Belső Hely-Szín című kiállítása fogadja a művészetre fogékony érdeklődőket.

A kiállító művészeket – Árvay
Zolta festőművészt, Bakos Tamás
festő- és grafikusművészt, Bodnár
Imre grafikus- és festőművészt, a
betegsége miatt távol maradó Huller Ágoston festőés grafikusművészt, Magyar
József festőművészt, valamint
a szépszámú érdeklőt Varga Ferenc

köszöntötte. A közösségi ház
igazgatója ismertette az intézmény
nyújtotta kiállítási lehetőségeket,
amelyekkel az elkövetkezőkben
is várják az alkotókat. Ezt követően Lévai István Zoltán alpolgármester üdvözölte a jelenlevőket, s
mondott köszönetet az öt művésznek, akik alkotásaik révén a határokon túlra is elviszik kerületünk,
a kerületi művészeti élet jó hírét.
A kiállítás művészi-lényegi
elemeit Hemrik László művészeti
író, a Ludwig Múzeum főosztályvezetője Na, mi van ott benn?
címmel értékelte. Szólt az emberi
kapcsolatok lazulásáról, a befelé
fordulásról, a közönyösségről és
közömbösségről, az egyéni érdekek elsőbbségéről – szembeállítva
ezeket a közösségi lét jellemzőivel: a szolidaritással, a másik emberhez való odafordulással, a felelősségvállalással. Majd kiemelte:
– Ennek a kiállításnak nem elsődleges, mégis fontos körülménye, hogy a kiállítói egy csoport
tagjaiként vannak itt jelen. Mert

nevezett Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston és Magyar József, akik önálló, autonóm művészek, időnként
egy ernyő alá állnak, vagy mondhatjuk úgy is, ugyanabban a
mezben futnak ki a pályára. E
közös kiállítás emberi-művészi jelentősége éppen abban áll,
hogy az egymás melletti tárgyak
egy közösség együttgondolkodásának eredményei, melyek egy
közösség értékei mentén születtek. Az 5KOR művészei éppen
arra tesznek kísérletet: miként
lehet a közösségi erőtérben a legszemélyesebbet megjeleníteni?
Belső Hely-Szín – egy metafora,
amely azt a teret is jelöli, ahol e
kiállítás megszületett: a Kondor
Béla Közösségi Házat, mely az öt
művész számára alkotói otthon.
A megnyitó hangulatát az Eichinger-Szapudi Quartet játéka
tette még bensőségesebbé.
A kiállítás szeptember 9-ig
tekinthető meg.
-dziuba-
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
SZOLGÁLTATÁS
n Duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330,
06-20-491-5089
n Bevezető árak! Kézi nyirokmasszázs + 30 perc hullámmasszázs (gépi) 6600 Ft. Hullámmas�százs 30 perc 1000 Ft-tól. www.exfitt-rehabilitacio.com, 0670241-8657

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ
POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n 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 06-20264-7752
n Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást, alkalmi és rendszeresen

bioszerekkel. 06306170351

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon, javítása
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással, radiátorok radiátorszelep
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318
n 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. 0670-544-4050
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, 06-1284-92-13

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

OKTATÁS
n Korrepetálás magyarból és matematikából felső tagozatosoknak,

szaktanároktól a kerületben! Mentor Oktatási Stúdió: www.
gimnaziumielokeszito.hu Tel.: 06-70-670-6422. Támogatás, gyakorlás,
eredményesség!

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

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.
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 motorfűrészkezelő 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).
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.
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.
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.

nyugdíjas, ill. megváltozott munkaképességű munkatársakat hétfőtől
péntekig tartó munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
+36 1 294 2462

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Közhasznú könyvfelvásárlás!

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület
kiemelten közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján
vásárol könyveket, könyvsorozatokat, könyvtárakat.

HOSSZÚ TÁVÚ
FELADATAINAK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT KERES

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal
segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

VÁLTOZATOS

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
KORREPETÁLÁS LŐRINCEN
www.gimnaziumelokeszito.hu · tel.: 70-670-6422

oktatási stúdió

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

HIRDETÉS
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az
alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására
közzé teszi pályázati felhívását
Alacska út - 2138 m²- területhasználat – hrsz: 156058/b
Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 64+49 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3
Benedekfalva utca 9. fsz. 135. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/135
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. – 49 m2 – üzlet – hrsz: 151126/15/A
Forgó utca – 536 m² – területhasználat – hrsz: 157410/2
Garay utca 11/b fszt. 4. – 63 m² - üzlet – hrsz: 149832/0/A/4
Havanna utca 1. fszt. 63. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151126/4/A/63
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/64
Havanna utca 1. fsz. 65. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/65
Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450
Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451
Havanna utca 44. fszt.6. - 20 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/6
Havanna utca 50. fszt. 221-222 – 23+9 m² - üzlet – hrsz:151159/A/221-222
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299
Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5. – 44 m² – üzlet – hrsz: 140507/0/A/8
Kisfaludy utca 68/b. - 12 m² - teremgarázs – hrsz: 140507/0/A/1
Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2
Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162
Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133
Margó Tivadar utca 144. fsz. 1. sz. – 16 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/137
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138
Margó Tivadar utca 152. fszt. 2. – 14 m2- üzlet – hrsz:150228/52/A/145
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102
Németh József utca 53. fszt. 2. – 250 m2 – területhasználat – 152321
Párkány utca – 629 m2 – területhasználat – hrsz: 157233
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162
Tövishát utca 15. fszt. 137 – 16 m2 – üzlet – 150228/65/A/137
Tövishát utca 19. fszt. 142. – 14 m2 – üzlet - 150228/65/A/142
Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153
Üllői út 340. fszt. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 - üzlet - hrsz: 152332
Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m2– üzlet – hrsz: 152074/A/2
Üllői út 365. fszt. 12. -16 m2 - hrsz: 152074/A/17
Üllői út 395. fszt. 2. – 43 m2– üzlet – hrsz: 152074/0/A/2
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147
Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2
Üllői út 686. szuterén 1. – 30 m² - tároló – hrsz: 159841/0/A/1
Üllői út 686. szuterén 2. – 29 m² - tároló – hrsz: 159841/0/A/2

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap
a XVIII. kerület, Baross u 7. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő
5000 forint befizetés, vagy a fenti cím alatt készpénz befizetés
ellenében az ügyfélfogadóban átvehető.
A jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt
leadható. A bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 28. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:

2018. szeptember 28. 9.00 - 16.00 óra

Pályázók értesítése:

A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése: +36 1 297 4461
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu

VÁROSKÉP p 2018. szeptember 4. XXVII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ

Bunkertúrára is várják az érdeklődőket a Kulturális Örökség Napjain

PROGRAMOK

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 22. 16 óra: Magyar
táncház gyermekeknek. Belépőjegy:
300 Ft.
Szeptember 22. 19 óra: Magyar
táncház felnőtteknek. Belépőjegy:
500 Ft.
Szerdánként 10 órakor baba-mama
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna.
A foglalkozás az energia-egyensúly
helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, zumba,
callanetics, gerinctorna) folyamatosan
újraindulnak. További információ az
elérhetőségeinken.
A művelődési ház 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,
összejövetelekre az elérhetőségeinken
való előzetes egyeztetés alapján.
4SEASONS SÍ- ÉS
SNOWBOARDPARK
Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán
folyamatosan lehet sízést, snowboardozást tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 éves kortól kezdve az
emberi élettartam és a vállalkozó
kedv határáig. A csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk össze.
Beiratkozás szerdánként 16–19
óráig, szombatonként 10–13 óráig.
A pályán szakképzett oktatók,
különleges minőségű mesterséges
burkolat, két sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti világítás segíti
a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskola-bokaykert.hu.
PESTSZENTIMREI
SPORTKASTÉLY
Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Szeptember 8–9. 10 óra: Budapest
Open – nemzetközi karateverseny
Szeptember 23. 18 óra: PLER-Budapest–Kecskemét férfi NB I/B-s
kézilabda-mérkőzés

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 8. 9 óra: Találkozzunk a
Bókay-kertben a könyvtár sátránál,
ahol 18 óráig várjuk kedves jelenlegi
és jövőbeli olvasóinkat!
Szeptember 12. 17 óra: Papírszínház
Szeptember 19. 16.30: KézműveSzerda – dióállatok
Internethasználói foglalkozás 16
órában, szerda délelőttönként 9–13
óráig. Időpontok (kezdő): szeptember
12., 19., 26. és október 3. Jelentkezni személyesen és a részvételi
díj egyidejű befizetésével lehet (a
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, a
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra).
HAVANNA-LAKÓTELEPI
KÖNYVTÁR
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 6. 10 óra: Csevegő
csütörtök – minden hónap első
csütörtökén „csevegünk” kedves
nyugdíjas olvasóinkkal olvasmányél-

ményükről, a mindennapi örömökről.
Szeretettel várunk mindenkit!
Szeptember 12. 16 óra: Kézműves
foglalkozás nem csak gyermekeknek – emlékeink a nyárról, képek
kagylókkal, virágokkal
A könyvtár előterében a Tomory
Lajos Múzeum által összeállított 110
éves a SZAC című kiállítás látható.

PESTSZENTIMREI
KÖNYVTÁR
Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Könyvtárunkban hétfőn és szerdán
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra,
pénteken 11–17 óra között várjuk az
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva
tartunk.

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.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI
HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Szeptember 8. 8 óra: Baba-mama holmik
börzéje
Szeptember 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 12. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Szeptember 13. 14 óra: Fehér asztalnál –
a NYÉVE összejövetele
Szeptember 16. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Szeptember 19. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Szeptember 20. 17 óra: Sándor József
„Attila” című kiállításának megnyitóünnepsége
Szeptember 22. 14 óra: Drága szülőföldem – Fényes György nótaműsora
Szeptember 23. 10 óra: Csokikoncert –
népzenei hangszerek
Szeptember 23. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor
gerinctorna. Szeptember 22-től szombatonként 9 órától kerámia és tűzzománc
nyitott műhely.
Az intézményben működő szakkörök,
klubok, tanfolyamok őszi újraindulásáról
a 291-6564-es telefonszámon lehet
érdeklődni.

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 a Tomory Lajos Múzeum
költözése miatt átmenetileg csak előzetes
telefonos egyeztetés után látogatható.

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 költözése
miatt szünetel.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: A látható
ember – kamarakiállítás a 90 éve
született költőnő, Szécsi Margit
tiszteletére. A tárlat szeptember 28-ig
látogatható.
Kulturális Örökség Napjai:
Szeptember 15. 10 óra: Bunkertúra a
Gyömrői úti bunkerben
Szeptember 16. 10 óra: Szabó Zsófia
kurátor tárlatvezetése a Szécsi Margit-kiállításon
Szeptember 16. 15 óra: Bunkertúra a
Gyömrői úti bunkerben
Szeptember 18. 10 és 18 óra: Kurátori tárlatvezetés a Szécsi Margit-kiállításon
Mindkét program előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a múzeum
elérhetőségein lehet.
A Pavilongaléria szeptemberben
hétfőtől péntekig 12 és 16 óra között
tart nyitva.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című
vándorkiállítás szeptember végétől a
polgármesteri hivatal (Üllői út 400.)
II. emeletén látható. Részletek a
honlapunkon.

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
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 06-20-943-6249-es
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!
Szeptember 19. 17 óra: Kreatív
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi
dekorációk és kreatív megoldások a
legújabb technikákkal. Részvételi díj:
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára.
A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-es
telefonszámon, illetve elérhetőségeink
valamelyikén.
Szeptember 21. 16.30: Családi
táncház és népi játszóház. Vezeti:
Plugor Judit. A belépés ingyenes!
Szeptember 21. 16.30: Aviva-tanfolyam. Vezeti: Reiman Katalin. A tanfolyam ára 12 500 Ft, s a további önálló
gyakorláshoz könyv vásárolható (3000
Ft). Jelentkezés és bővebb információ:
Reiman Katalin (reimank@t-online.hu,
06-30-350-3266).
A PIK Ház online programfüzete
elérhető ezen a linken: http://www.
pikhaz.hu/programfuzet-2018-osz/
Szeptembertől új foglalkozások indulnak a PIK-ben. Hétfőnként 9.30-tól
Tücsökzene, keddenként 10.15-kor
Babadúdoló, szerdánként 10.30kor Bábos mesekuckó, szerdánként
16.30-kor kismamajóga, hétfői és
szerdai napokon 17.30-kor pedig
NIA-foglalkozás. Jelentkezni, illetve a
foglalkozások részleteiről érdeklődni
az elérhetőségeinken lehet.

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
VÉRADÁSOK

A Magyar Vöröskereszt szeptember 11-én
(kedden) 10 órától 15 óráig a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálján,
19-én (szerdán) 14.30-tól 18 óráig 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.

ISMERKEDÉS IPARI EMLÉKEKKEL
A Kulturális Örökség Napjai keretében ismét sétát szervez Pestszentlőrincen a Tomory Lajos Múzeum és a XVIII.
kerületi Települési Értéktár Bizottság. A szeptember 15-i
úti cél a vasút, valamint Pestszentlőrinc ipari negyedének
emlékei a Gyömrői úton.
– Helytörténeti sétákat 2011 óta szervezünk Heilauf Zsuzsával, a Tomory
Lajos Múzeum vezetőjével, és egyre nagyobb érdeklődés mellett ismertetjük meg a kerület nevezetességeit a vendégeinkkel – mondta Kardos
Gábor, az Értéktár Bizottság tagja. – A Lónyaytelep – a vasút, ami ös�szeköt és Pestszentlőrinc iparnegyede elnevezésű, szeptember 15-én 15
órakor kezdődő helytörténeti séta kiindulópontja a pestszentlőrinci
vasútállomás, amelynek megépítése jelentősen hozzájárult településünk
fejlődéséhez. A vasútnak döntő szerepe volt abban, hogy a sínpárok és
a Gyömrői út határolta részen kialakulhatott a helyi ipari negyed. A sétán ezen értékek emlékeit ismerjük meg a remélhetőleg nagy számban
megjelenő érdeklődőkkel. Ugyancsak szeptember 15-én, 10 órai kezdettel „bunkertúra” lesz a Gyömrői út 91. szám alatt. Az óvóhely a második világháború befejezését követően, az 1950-es évek elején épült, hogy
egy lehetséges újabb háború esetén védelmet nyújtson a közeli textilgyár
munkásainak. A gáz-, szilánk- és atombiztos négyszintes óvóhely 1200
ember befogadására volt alkalmas. 1966-ban itt tartották az ország egyik
legnagyobb polgári védelmi gyakorlatát, a Hóvirág- hadműveletet.
A rendezvénysorozat utolsó napján, szeptember 16-án, vasárnap 10
órakor A látható ember című kamarakiállításon Szabó Zsófia kurátor
mutatja be Szécsi Margit költő életét és munkásságát a Kossuth téri Pavilongalériában. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz
kötöttek. Jelentkezni a Tomory Lajos Múzeum telefonszámán (290-1585)
vagy e-mail címén (muzeum@muzeum18ker.hu) lehet.
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.
-puskás-

DUNÁN INNEN, DUNÁN TÚL

Az ősz beköszöntével teljes lendülettel folytatódnak a Téry Ödön Túraklub túrái. Íme, a szeptemberi kínálat:
Szeptember 8-án (szombat) Miskolc, a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület (MHTE) meghívására. Útvonal:
Ómassa–Jubileumi-forrás–Szentlélek–Látó-kövek–Örvény-kő–
Köpüs-nyereg–Köpüs-forrás–Hetemér-völgy–Három-kúti-völgy–
Pisztráng-tanösvény–Turista-emlékpark. Találkozó: 6.10-kor a Keleti
pályaudvaron, indulás: 6.30-kor (Rákóczi IC, jegyváltás Miskolc Tiszai-pályaudvarig). Túratáv: 11 km, költség: 8000 Ft. Vezető: a MHTE
képviselője és Versegi Károlyné.
Szeptember 16-án (vasárnap) Vértes hegység. Útvonal: Gánt–Bauxitbányászati Múzeum–Sasfészek–Német János-völgy–Öreg-hegy–
Gém-hegy–Gém-tisztás–Gánt. Találkozó: 7 órakor a Népliget autóbusz-pályaudvaron, indulás: 7.35-kor (jegyváltás a móri autóbuszra a
Zámolyi elágazásig, onnan pedig Gánt községházáig). Túratáv: 11,5
km (könnyű terepen), költség: utazás 3000 Ft, belépő 900/500 Ft. Vezető: Szabó Lászlóné.
Szeptember 23-án (vasárnap) Mátra hegység. Útvonal: Galyatető–
Nyesett-vár–Üvöltő-bérc–Szalajka-ház–Lajosháza (keskeny nyomközű vasút)–Gyöngyös. Találkozó: 6.50-kor a Stadionok autóbusz-pályaudvaron, indulás: 7.15-kor (jegyváltás Gyöngyösig). Túratáv: 7 km
(lefelé haladó), költség: 4500 Ft. Vezető: Takáts Ila.
Szeptember 30-án (vasárnap) Vértes hegység. Útvonal: Mór–
Meszes-völgy–Sipa-kúti-völgy–Csuka-tó. Találkozó: 7.20-kor a Népliget autóbusz-pályaudvaron. Indulás: 7.35-kor (jegyváltás a móri
autóbuszra). Túratáv: 9 km, költség: 3600 Ft, nehézségi fok: könnyű.
Vezető: Egyed Endre

A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA

A XVIII. kerületben közel 100 alkotóművész él, és szinte ugyanennyi
rajztanár dolgozik, akik sokan maguk is alkotók. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2004-ben kapcsolódott be a Magyar Festészet Napja elnevezésű, 2002-ben életre hívott országos rendezvénysorozatba.
Az októberi események helyszíne a Kondor Béla Közösségi Ház
és a Városháza Galéria lesz. A közösségi ház a program részeként
szeptemberben meghívásos rendszerben felkér kerületi oktatási intézményeket (különböző korosztályokban) és néhány alkotóművészt
egy-egy (összesen 7) 5 méteres vászon megfestésére, amelyeket az intézmény külső árkádfelületén állítanak ki, mintegy ünnepi díszben
fogadva az érdeklődőket a fesztivál idején.
Az október 5-én 17 órakor nyíló festészetnapi kiállításra a kerületben élő, illetve a kerülethez kötődő művészeket kérnek fel arra,
hogy egy-egy alkotásukkal mutassák be Pestszentlőrinc-Pestszentimre képzőművészeti életét.
Október 6-án egész napos rendezvény keretében 37 alkotónak
kínálnak lehetőséget nyilvános alkotómunkára. Az eseményt társművészeti produkciók kísérik: filmvetítés, koncertek, versmondók,
táncosok. A résztvevőket bográcsban főtt halászlével vendégelik meg
a szervezők.
Az itt készülő alkotásokból október 15-én 17 órakor a Városháza Galériában nyílik kiállítás. A rendezvény támogatója Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa, fővédnöke Ughy Attila polgármester, védnöke Galgóczy
Zoltán alpolgármester.
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Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Eddig minden úgy történt az idén, ahogy azt Valkusz Máté tervezte

SPORT
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AZ ELSŐ NAGY DOBÁS
Több száz hellyel előrébb a világranglistán

�

A mindössze 20 éves teniszező, Valkusz Máté, a Bókay-kertben
működő Golden Ace Sport & Tennis Club sportolója igazán elégedett
lehet idén az eddig elért eredményeivel és hatalmas ugrásaival. Augusztus végéig – részben élete első Challenger-döntőjének köszönhetően
– 566 helyet javított az ATP-világranglistán, ami óriási előrelépés.

Az alma és a fája
Máténak nem volt nehéz „beleesnie” a sportba, hiszen mindkét szülője atléta volt, méghozzá válogatott. Az édesapa, Tamás, válogatott gerelyhajítóként vitézkedett. A menedzser anyuka, Valéria pedig
sprintszámokban, 100 és 200 méteren jutott el a válogatottságig.
Azt írná az ember, hogy adott az út, amit követni kell, de ez nem helytálló, hiszen Máté már régóta
rajta van azon az úton…

– Nem kell attól tartania, hogy
megunják otthon, mert nem túlzás azt mondani, hogy több időt
tölt távol, mint Pestszentlőrincen.
– Mindenesetre nagyot sokat vagyok távol. Persze tudom, hogy ez
„szakmai ártalom”, mert az egyik
verseny követi a másikat, s ha az
ember azon a helyen akar maradni, amit elért, akkor nincs mese,
menni, utazni, versenyezni kell.
– Eddig nem lehet panasza az
évre, hiszen nem kevesebb, mint
566 helyet javított az ATP-világranglistás helyezésén, a „névtelen”
849. helyről feltornázta magát a
283-ra, ami nem semmi…
– Tényleg nem lehet panaszom arra,
ahol most tartok, de nincsen még
vége a szezonnak, s ha minden úgy
alakul, ahogy eddig az idén, akkor
talán még előrébb is léphetek.
– Ez már csak azért is jó lenne,
mert a nagy, kiemelt versenyeken
nem kellene kvalifikációs meccseket vívnia, hanem rögtön a főtábláról kezdhetné a tornát.
– Nem elhanyagolható szempont,
mert így kevesebbet vesz ki az emberből egy-egy verseny, meg aztán
önbizalmat is ad az, ha valaki egyből
a főtáblások között tudhatja magát.

EZÜST ITÁLIÁBÓL
– Most éppen „hazaszaladt” né-

hány napra, mielőtt elutazik egy
székesfehérvári versenyre. Gondolom, még élénken él önben a legutóbbi sikere, az Olaszországban
szerzett második helyezés. Milyen
volt?
– Jó is, szép is, meg nehéz is…
Hatvannégyezer dollár összdíjazású volt a cordenonsi ATP-viadal. A selejtezőből jutottam el a
döntőig, nyolc meccset megnyerve addig.
– Nyolcat …?
– Nem adják ingyen a sikert, amikor már jól „kiteniszeztem magam”, akkor jött a legjobb százhoz tartozó, olasz Lorenzi elleni
döntő.
– Ott szoros mérkőzésen, három
játszmában maradt alul, de belépett az ATP-világranglista legjobb
háromszázába, ami nem kis dolog.
– Igen, most éppen a 283. vagyok,
amit nem csupán megőrizni szeretnék, de előrébb is szeretnék
kerülni, elsőként a legjobb kétszázba.

NINCS MEGÁLLÁS
– Messze még az idény vége, de valamikor azért csak kellene lazítani
is egy kicsit…
– Mivel a versenyek többségén
már túlvagyok, visszafelé számolok. A fehérvári torna után rögtön

Spanyolországba utazom, aztán
jön a hazai Davis-kupa-mérkőzés, majd a felnőtt országos bajnokság. Utána végre egy kis pihenés, mielőtt Kuhárszky Zoltán
edzőmmel megkezdjük a melót a
következő évre.
– A tavalyi szezonját tönkretette
a betegsége. Gondolom, rendben
van már, másképpen nem is bírná
ezt a menetelést.
– Igen, teljesen. Ma már egyetlen
dolog emlékeztet az akkori bajomra, de ezzel szívesen szembesülök. A németországi doktor úrral ma is jó a kapcsolatunk, sokat
köszönhetek a tudásának.

MENEDZSERSZEMMEL
– Beszéltem a menedzserével, aki
köztudottan az édesanyja. Elárulom, miről árulkodott nekem…
Azt mondta, hogy a fizikuma jó,
vagyis erős, a fonákja kiváló, és
amikor egy-egy meccs kritikus
labdameneteinél nagyon kell koncentrálnia, tökéletesen teszi. De
hogy legyen a másik serpenyőben
is valami, szerinte a szervaerősségén lehetne javítani, akárcsak a
röptejátékán.
– Egy menedzserrel nem vitatkozik az ember, különösen, ha az
egyben az édesanyja is…

Ugorjunk fejest a Sportízelítőbe
Az aikidótól a ritmikus gimnasztikáig lesz ott minden
Egészen biztosan sokan várják már, hogy ismét ízelítőt kaphassanak a sportból, sőt
habzsolhassanak belőle. A kerületi sportegyesületekkel és -vállalkozásokkal karöltve az idén nyolcadik alkalommal rendezi meg az önkormányzat a Bókay-kert egyik
legnépszerűbb eseményét. Szeptember 22-én, szombaton délelőtt 10 órától ismét
mindenkit vár a Sportízelítő!
Nem tudom, hogy „amúgy”
milyen a forgalom szombatonként a Bókay-kertben.
Gyanítom, hogy nagy, de

egészen biztosan nem éri utol
azt a tömeget, amelyik majd
szeptember negyedik szombatján árasztja el a park sétányait,

amelyek mentén ezen a rendezvényen a sport csodás világát
megnyitó standok, klubok
kérnek maguknak helyet.

Aki sportra adja a fejét
ezen a napon, az akkora választékkal találkozik, hogy
nyugodtan
elmondhatja:
ilyen nincs is… De van – pontosabban lesz –, s a sportágak
be is mutatkoznak, elővarázsolva utánozhatatlan világukat, amit a fiatal és egészséges
embereknek tényleg ki kell
próbálniuk.

A SPORT
MINDENKIÉ
Lehet, hogy százból ötven fiatalt
nem ragad magával a Sportízelítő (bár ez nehezen hihető), de a
többiek egészen biztosan elteszik
az élményt a fejükbe, s lehet, hogy
egy hónap múlva már valamelyik
egyesület valamelyik szakosztályában gyakorolják azt, amire szeptember 22-én rácsodálkoznak.
Szóval, el kell jönni, meg kell
nézni, ki kell próbálni. Még akkor is, ha valaki azt hiszi magáról, hogy a sport nem az ő világa.
Téved, mert mint tudjuk, a sport
mindenkié.

„TELT HÁZZAL”
MEGY
Nem véletlen, hogy Lévai István
Zoltán alpolgármester is jó szívvel
tudja ajánlani ezt a sportos napot:
– Aki már járt a Sportízelítőn
az elmúlt évek során, az bizonyára visszatér, mert annyi élmény és
új benyomás éri a rendezvényen,
hogy azokat ismét át akarja élni.
Nincs ebben semmi túlzás, mert
az a mintegy ötven bemutatkozó
sportág, amelyet ráadásul ki is
lehet próbálni, odavonzza a Bókay-kertbe az embereket. Nem
véletlen, hogy évek óta, hogy úgy
mondjam, „telt házzal” megy ez
az esemény. Jöjjenek el most is!
Eszes János, az önkormányzat sportreferense azt mondta, a

Válogathatunk
Szeptember 22-én az alábbi
sportágak kínálják majd magukat az érdeklődőknek, hogy
kipróbálják, megismerjék őket,
s akár beléjük is szeressenek. A
választék minden túlzás nélkül
olyan széles, hogy aki nem
talál kedvére való sportágat
az, ahogy mondani szokták,
magára vessen.
Íme, a mintegy félszázas
menüsor: aerobik, airsoft,
asztalitenisz, atlétika, baseball, dance-aerobik, íjászat,
kerékpár, kézilabda, korfball,
kosárlabda, kutyás sportok,
küzdősport és harcművészet
(aikidó, birkózás, szumó, karate,
tékvandó, dzsúdó, wing tsun
kung-fu), hip-hop tánc, labdarúgás, lábtenisz, nordic-walking, rekreációs sportok (jóga,
kangoo, pilates, zumba), öttusa,
ritmikus gimnasztika, röplabda,
sí, szinkronúszás, táncsport, tenisz, természetjárás, tollaslabda,
triatlon, úszás, vízilabda, vívás.

szervezőknek sok dolguk van az
ízelítővel, sok mindenre kell figyelniük, de a sport „megcsinálja” önmagát, odavonzza a kertbe
fiatalokat.
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SZABADIDŐ

Ismét izgalmas fesztivállal kezdődik az ősz

BÓKAYKERTI
NAPOK
SZOMBAT

FESZTIVÁL SZÍNPAD

PÉNTEK

SZOMBAT

NAGYSZÍNPAD
14:00
14:30
15:30
16:30
18:00
20:30

Megnyitó
Ocskai Gábor
Gesarol
Városgazda Utánpótlás Akadémia
Vegas Showband
Révész & Závodi Piramis Évek

12:00
13:30
14:30
15:30
16:30
18:00
20:30

10:00
10:30
11:30
NAGYSZÍNPAD
11:45
Dance City Center Musical- és Tánciskola 12:00
12:30
Kolorful
12:45
ShyGys
13:15
Krisz Rudi
14:00
Városgazda Utánpótlás Akadémia
New Level Empire
15:00
Ocho Macho
16:00
17:30
19:30
21:00

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

Megnyitó
Radio Live Zenekar
PixieDance Tánciskola
Park Aerobik Center
Városgazda Utánpótlás Akadémia
Passion Lőrinc Tánciskola
Borica Néptánc Csoport
Peller Károly és Szendy Szilvia
Főzőverseny eredményhirdetés
Buday Péterrel
Gyermek főzőverseny
eredményhirdetés
Fourtissimo: Electro Swing koncert
Pély Barna
Ismerős Arcok
DJ Lotters Retro Disco Show

Támogatóink:

