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Dinamikus kezdet, 
fogyó földutak
 
Pestszentlőrincen kezdődött a Budapesti Útépítési Program

�PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA VOLT A LEGDINAMIKUSABB A SZILÁRD BURKOLATÚ UTAKKÁ ALAKÍTÁSRA KIÍRT PÁLYÁZATON, EZÉRT 
ITT KEZDŐDHETETT EL A BUDAPESTI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM KIVITELEZÉSE. AZ ELKÉSZÜLT ÚTSZAKASZ JÚLIUS 8-I ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁN TARLÓS ISTVÁN 
FŐPOLGÁRMESTER IS JELEN VOLT.

BODZAY ZOLTÁN 

Régi vágya a főváros külső ke-
rületeinek, hogy a még meglévő 
földútjaikat burkolattal lássák el. 
Az év elején 13 kerület kapott 
kormányzati támogatást ennek 
megvalósítására. Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre is a pályázat 
nyertesei között volt, s ennek első 
látható eredménye a Kappel Emí-
lia utcában elkészült útszakasz.

SIKERESEN 
PÁLYÁZTAK
Tarlós István az új típusú Buda-
pesti Útépítési Program létrejöt-
téről és részleteiről beszélt az át-

adási ünnepség résztvevőinek. A 
főpolgármester ismertette, hogy 
a négyéves útépítési program 
keretében szilárd útburkolatot 
kapnak a budapesti földutak. Az 
első körben sikeresen pályázó 13 
kerület összesen több mint 8,3 
milliárd forintot költhet a föld-
utak leaszfaltozására. 

– A négyéves program fi-
deszes polgármesterek kez-
deményezésére, a magam tá-
mogatásával és a kormányzat 
finanszírozásával indult el. A 
célja az, hogy a program végé-
re Budapest minden belterületi 
föld útja szilárd burkolatot kap-
jon. Az első körben támoga-
táshoz jutott kerületekben 181 

földutat mintegy 41 kilométer 
hosszon látnak el a kivitelezők 
szilárd burkolattal – mondta 
Tarlós István.

NAGYSZABÁSÚ 
PROGRAM
A főpolgármester hozzátette: a 
pályázók közül ezúttal a XVIII. 
és a XXI. kerület kapta a legna-
gyobb támogatást. Budapesten 
jelenleg még összesen 225 ki-
lométer hosszúságú földút van, 
amelynek a program első fázisá-
ban 25 százaléka kap burkolatot. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
tehát sikeresen pályázott a kerüle-
ti földutak aszfaltozása érdekében, 

s a Miniszterelnökség az év elején 
döntött arról, hogy a XVIII. kerü-
let 1,1 milliárd forintot kap erre 
a célra, amiből az első körben 
több mint húsz utcában 6 kilo-
méternyi földutat látnak el szi-
lárd burkolattal. 

A főpolgármester azt is el-
mondta, hogy a XVIII. kerület 
rendelkezik a harmadik leghosz-
szabb burkolatlan útszakasszal, 
ezért jelentősége van annak, 
hogy a nagyszabású program 
megvalósításának első üteme a 
Kappel Emília utcai útépítéssel 
kezdetét is vette.

– Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre a kivitelezés gyorsítása ér-
dekében a keret-közbeszerzési 

eljárást már korábban lefoly-
tatta, ezért ebben a kerületben 
kezdődhettek el leghamarabb a 
kivitelezési munkálatok egész 
Budapesten – hangsúlyozta. 

HÁRMAS EGYÜTT-
MŰKÖDÉSSEL
Ughy Attila a beszédében ki-
emelte, hogy egy közel egy 
évtizede tartó, példás és ered-
ményes együttműködés újabb 
állomásához érkeztünk. Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre pol-
gármestere szerint az állam, a 
főváros és a XVIII. kerületi ön-
kormányzat közös munkájának 
köszönhető, hogy egyre gyor-

sabb ütemben fogynak el itt a 
földutak, aminek köszönhetően 
magunk mögött hagyhatjuk a 
port, a sarat.

Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re zöld, családbarát kerületként 
népszerű célpontja az új lakhe-
lyet választóknak, a fiatalok fé-
szekrakásának, de a 2010 előtti 
időszakban az infrastrukturális 
fejlesztéseknek nem sikerült ha-
tékonyan követniük a növekedés 
ütemét. 

– Az említett kormányzati, 
budapesti és kerületi együtt-
működés ezt a hiányosságot ma 
már minden elemében orvosolja 
– tette hozzá a polgármester.
  Folytatás a 3. oldalon

ÚJ KÖZPONT ÉPÜL

JÚLIUSBAN MEGKEZDŐDHET a pestszentimrei 
gyermekorvosi rendelő építése. A beruházás 
megkezdése előtt fórumra hívták az érdekel-
teket az önkormányzat vezetői. A június 17-én 
megtartott összejövetelen az intézmény jövőbeli 
gazdái látványterveken és alaprajzokon keresz-
tül ismerkedhettek a hamarosan valóra váló 
épülettel, amely a városrész központja lehet. 

FEJLŐDŐ KERÜLET

A JÚNIUS 17-I ÜLÉSEN a kerületet érintő mint-
egy húsz határozati javaslatot tárgyaltak meg 
a képviselők, s ezek mindegyikéről döntöttek 
is. Napirenden szerepeltek például lakóépü-
let- és sétányfelújítással, játszótérépítéssel, 
támogatásokkal, pályázatokkal és díjakkal 
kapcsolatos döntések, továbbá kerületi köz-
alapítványok beszámolóit is megvitatták.

A TÁVFŰTÉS ELŐNYE

FOLYIK A VIZSGÁLATA annak a felvetésnek, hogy 
a távfűtést megújuló energiává minősítsék – 
hangzott el azon az építőipari konferencián, 
amelyet a BKIK és az ÉVOSZ a Fővárosi Ön-
kormányzattal közösen rendezett meg június 
14-én. Ez a minősítés csak egy azon érvek 
közül, amelyek a távfűtés versenyképességét 
igazolják más fűtési megoldásokkal szemben. 

TEHETSÉGEK TERE

FIATAL SZERZŐK ÉS ELŐADÓK mutatkoztak be a 
Kossuth téren június 26-án a Köz_Tér_Hangja 
2019 tehetségkutató program keretében, akik-
nek a műsorát profi tánccsoportok bemutatója 
színesítette. Az idősebbek még emlékezhet-
nek a hajdani Lőrinci Ifjúsági Parkra, amely a 
hetvenes–nyolcvanas évek népszerű helyének 
számított az előadók és a közönség körében is.

NYÁRI SÖRFESZTIVÁL

SZTÁRVENDÉGEKET  VÁRNAK augusztus 3–4-én 
a Bókay-kertbe, ahol a már hagyományosnak 
mondható Kézműves Sörfesztivált tartják. Az 
étel- és italkülönlegességek mellett szombaton 
a TNT és Geszti Péterék élő koncertjét 
élvezhetjük, míg másnap a nyolcvanas évek 
hangulatát idézi fel az egykor a közkedvelt 
Boney M-mel fellépő Madeleine Davis.
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Az odaadó törődést fű, fa, virág megköszönte KÖZÉLET

Kertészekre mindig szükség 
van, de különösen akkor, ami-
kor nagy hiány van belőlük… 
Most pedig van. A Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. irodistái ugyan nem profi 
kertészek, mégis bármilyen 
zöldterületen jártak Pest-
szentlőrincen és Pestszentim-
rén június 20-án, kívülről úgy 
tűnt, hogy a szakma szakava-
tottjai, hiszen olyan szépen 
locsoltak, fújtak lombot, és 
kaszáltak, mint ahogy az igazi 
szakik.

Az egykori KISZ-lakó-
telepen, a Méta és a Hársfa 
utcában egy törékeny hölgy 
szalmakalappal a fején, ha-
talmas locsolóval a kezében 
lelkesen locsolt. Az odaadó 
törődést láthatóan az összes 
fa megköszönte neki, a lomb-
jaik hálásan bólogattak – igaz, 
ebbe a szél is besegített… Ez 
a kedves, mosolygós virágszál 
Ricsóka-Müller Gyöngyi volt, 
a Városgazda Zrt. kommuni-
kációs vezetője, aki szívesen 
beszélt két locsolás között a 
különleges akcióról:

– A kicsit szeszélyes májusi 
és júniusi időjárás miatt roha-
mosan megnőtt a gaz és a fű, 
amit nem győztek a Városgazda 
kertészeti szakemberei irtani, il-
letve nyírni és ritkítani, ráadásul 

munkaerőhiánnyal küszködnek, 
ezért elhatároztuk, hogy besegí-
tünk. Szívesen jöttünk, nekünk 
sem árt néha kimozdulni az 
irodákból a szabadba. Máskor is 
segítettünk, ahol tudtunk, szinte 
rendszeresek a szemétszedési 
akcióink. 
– Most hány embert mozgósí-
tottak?
– Harmincat a különféle osztá-
lyokról, de a vezérigazgatónk, 
Banyár László is kaszát fogott… 
Egész nap, reggeltől késő dél-
utánig, kint vagyunk a terepen 
Pestszentlőrincen és Pestszen-
timrén, hogy amennyire tudjuk, 
megszépítsük a lakóhelyünk 
környékét. Ez egyébként jó csa-
patépítő tevékenység is. Én a lo-
csolást vállaltam.
– S hogy megy?
– Nem könnyű ilyen hőségben 
órákig tartani a locsolócsövet, 
de jólesik itatni a fákat, amelyek 
meghálálják a törődést. 
– Hányan lesznek hálásak önnek?
– Csaknem százan…
A vizet hatalmas tartálykocsiból 
kapta a kommunikációs vezető, 
az útmutatást pedig a Városgaz-
da két szakavatott dolgozójától, 
Czellahó Sándortól és Gutyina 
Istvántól, akik a gépkocsival 
rendszeresen járják a kerületet. 
Mint elmondták, naponta mint-
egy száz fa várja őket, ezenkívül 

még a friss ültetésű palánták és 
az „idősebb” virágágyások is. 
Persze nemcsak ők locsolnak, 
mert akkor soha nem érnének a 
végére, ugyanis – ahogy a szin-
tén a helyszínen tartózkodó Urai 
Lászlótól, a kertészeti osztály ve-
zetőjétől megtudtuk – a kerü-
letben 70 ezer fát kell ápolni és 
gondozni! 

– Tervszerűen, térkép szerint 
járjuk a kerületet külön-külön 
Reich Renáta kolléganőmmel, és 
ellenőrizzük a munkafolyama-
tokat, meghatározzuk a követ-
kező napok tennivalóit.

Innen a locsolóbrigáddal 
együtt keltünk útra a Lakatos 
úti lakótelepre, ahol a kaszás, 
pontosabban a kaszások vár-
tak bennünket. Útközben Urai 
László elmondta, hogy minden 
segítségnek örülnek, mert nem 
győzik a munkát.

A humánerőforrás-osztályról 
Félix Nándor a Lakatos-lakóte-
lepen a fűkaszával éppen a jár-
dák mentén kaszált, a fák töveit 
is megtisztítva a gaztól. Tehette 
ezt, hiszen rendelkezik a szer-
kezet használatához szükséges 
vizsgával. 

Törő Lajos gazdasági igazgató 
eközben egy fúvóval „seperte le” 
a járdákról a kaszálástól odare-
pülő fűszálakat. 

Urai Lászlóval még átmen-
tünk a pestszentimrei kertvá-
rosba, a Herrich Károly térre, 
ahol az informatikai és a kom-
munikációs osztály munkatársai 
szépítették a teret. 

Szűcs Tivadar az informati-
kai osztályról ezzel szemben ezt 
mondta: 

– Én még életemben nem 
fogtam fűkaszát, de nem is rossz.

A Városgazda Zrt. vezérigaz-
gatója, Banyár László a Péter-
halmi úti telephelyen mutatta 
be fűnyírási tudományát, és 
elmondta: örül, hogy egy kicsit 
tudnak segíteni az „igazi” kerté-
szeknek.

�Az eső kedvez a fű és a gaz növekedésének, szaporodásának, de nyá-
ron sem kedvez a kinti munkának. Annak tudatában, hogy elkel min-
den segítő kéz a kerületben, a Városgazda Zrt. irodáiban dolgozók egy 

kisebb csoportja gondolt egyet, és egy napsütéses júniusi napon locsolót 
és fűkaszát fogott a kezébe.  
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NAGYOT KASZÁLTAK  
A VÁROSGAZDA IRODISTÁI

Miközben csapatot építettek, nem nőtt fű a lábuk nyomán

A Városgazda Zrt. irodai dolgozói önkéntes munkával segítettek a kertészeknek

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig

Szerda: 10-20 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig

Péntek: 9-13 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu és 
a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van

lehetőség.
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PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210
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RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

Tel.: 294-1011
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IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi  Önkormányzat 

(www.bp18.hu)

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

Fidesz–KDNP, 06-20-975-2749
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

MSZP, 06-20-335-1708
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

Független, 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 
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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Fideszes polgármesterek kezdeményezésére nagyszabású útépítési program indult FEJLESZTÉS

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„ BEFEJEZZÜK A CSATORNÁZÁST,  
RENDBE TESSZÜK A JÁRDÁKAT  
ÉS AZ UTAKAT”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

16.30-19.30 óra között színes, ingyenes programokkal várunk Mindenkit!

A „Gyerekzsivaj” 
program keretében  

a játszótér megépítését 
követően közös  

családi programra 
hívjuk a gyermekeket  

és családjukat!

Szervezők és közreműködők:

Fővédnök:
Ughy Attila polgármester 

Védnök:
Galgóczy Zoltán alpolgármester 

2019. JÚLIUS 18. CSÜTÖRTÖK
Szűr utcai játszótér és környéke

rendőrségi kitelepülés • ugrálóvár • ajándék hot-dog 
17.00 »  Gyermekszínházi előadás
18.00 »  FittMóka program: zenés családi torna Kozma Zsuzsannával, dalaira

gy

ere
kzsivaj

XVIII. kerületi 

új játszótér építési program

2019 

VÁLTOZÁSOK A MINDENNAPOK SZINTJÉN
2022 végére nem maradhat Budapesten szilárd burkolat nélküli utca 
Folytatás az 1. oldalról

– A régi, kiskertes üdülőöveze-
tek örökségét, a földutakat tuda-
tos és átgondolt várostervezési 
koncepció mentén kezdtük el 
felszámolni. A központi és az 
önkormányzati költségvetés út-
építési forrásai mellett az első 
nagy lökést Budapest teljes körű 

csatornázási programjával sike-
rült megadnunk. Ebben a több 
mint kétéves beruházási ciklus-
ban a fővárosban összesen 238 
kilométernyi csatornát fektettek 
le, és több tízezer család életének 
minőségét sikerült javítani, nem 
is beszélve a környezet szeny-
nyezésének megszüntetéséről – 
hangsúlyozta a polgármester.

Hozzátette: ebben a pro-
jektben nem kevesebb, mint 90 
kilométer csatorna jutott Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrének, 
s a csatornaépítés befejezésével 
több mint 40 kilométernyi út-
szakasz újult meg teljesen.

Ughy Attila szerint egy kö-
zösség tagjai – ahogy Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre pol-

gárai is – akkor érzik igazán 
otthon magukat, akkor érzik 
úgy, hogy fejlődik, gazdagodik 
és szépül a lakókörnyezetük, ha 
a mindennapjaik szintjén lát-
ják a változást. Amikor azt lát-
ják, hogy foglalkoznak a napi 
gondjaikkal is. Mint mondta, 
ezt az üzenetet a kormányzat, 
a főváros és a kerületi önkor-

mányzat is megértette, és ma 
már tudatosan tervezik úgy a 
fejlesztési források elosztását, 
hogy az embereket a hétközna-
pok akadályainak legyűrésében 
is segítsék.

– Ígérhetem, hogy amíg ez 
a hármas együttműködés fenn-
marad, sosem engedjük el a tá-
mogatásra szoruló polgáraink 

kezét. Sem itt a kerületben, sem 
a fővárosban vagy országszerte. 
A Budapesti Útépítési Program 
egy kormányrendelethez iga-
zodva született, amely előírja, 
hogy 2022 végére nem lehet 
Budapesten szilárd burkolat 
nélküli utca. És nem is lesz. A 
munka elkezdődött – tette hoz-
zá Ughy Attila. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu



4

VÁROSKÉP p 2019. július 9. XXVIII. évfolyam 12. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

BODZAY ZOLTÁN 

Egyeztetésre, a Pestszentimrén 
hamarosan elkezdődő beruhá-
zással összefüggő fórumra hívták 
az érdekelteket, közöttük a ren-
delőt várhatóan mintegy másfél 
év múlva már használó orvoso-
kat, védőnőket a XVIII. kerületi 
önkormányzat vezetői. A június 
17-én megtartott összejövetelen 

az intézmény jövőbeli gazdái lát-
ványterveken és alaprajzokon ke-
resztül ismerkedhettek a hamaro-
san valóra váló épülettel. 

A HASZNÁLÓK 
TÁJÉKOZTATÁSA
Az összejövetel célját Dömötör 
István, a kerület egészségügyi 
létesítményeit felügyelő alpol-

gármester ismertette. Elmond-
ta, hogy már elég pontosan is-
mertek a leendő gyermekorvosi 
rendelő építésének körülményei, 
tudható, hogy mikor, milyen 
ütemben épül az intézmény, 
ezért kívánta az önkormányzat 
vezetése minderről a jövőbeli 
használókat tájékoztatni, meg-
hallgatva és figyelembe véve az 
észrevételeiket. 

A KIVITELEZÉS 
KÜSZÖBÉN
Lévai István Zoltán hangsú-
lyozta: most jutott el a beru-
házás abba a fázisába, amikor 
nemcsak a lehetséges jövő-
ről lehet beszélgetni, hanem 
már közvetlenül a kivitelezés 
küszöbén állnak. A beru-
házásokért is felelős alpol-
gármester elmondta, hogy a 
projekt lényegében már 2010 
előtt elkezdődött, s különbö-
ző megoldási változtatásokon 
keresztül jutott el a jelenlegi 
szakaszába. A kerület mostani 

vezetése vissza tudta vásárolni 
azt a telket, amelyik a szakor-
vosi rendelő melletti helyen, 
Pestszentimre legértékesebb 
területén van, s a főpolgár-
mesterrel együttműködve az 
egészségügyi mellé további 
funkciókat tudnak rendelni 
a beruházással. Pestszentim-
re ezzel a projekttel nemcsak 
gyermekorvosi és -fogorvosi 
rendelőt, valamint védőnői 
helyszínt, hanem új városköz-
pontot is kap, s a meglévő és az 
új rendelő között egy központi 
találkozóhely, agora alakulhat 
ki, amely szombatonként a pi-
acnak is helyet ad.

SZINTEK EGYÜTT-
MŰKÖDÉSE
A fórumon Ughy Attila a beru-
házás előzményeit ismertette. 
Elmondta többek között, hogy a 
XVIII. kerület a terület visszavá-
sárlásával járult hozzá a beruhá-
záshoz, és az állam által nyújtott 
350 millió forintos támogatással 
kezdett hozzá a projekthez. Az 
összköltség azonban ennél jóval 
több lesz majd, amihez a be-
rendezések vásárlásával együtt 
szintén az önkormányzat adja a 
forrást. 

A polgármester hozzátet-
te: ahhoz, hogy a közösségi tér 
funkció létrejöhessen, a Fővárosi 
Önkormányzat Tér_Köz pályá-
zata nyújt segítséget. Az állami 
és a kétféle önkormányzati szint 
együttműködése, anyagi hoz-
zájárulása, részvétele teszi így 
lehetővé a beruházás megvaló-
sulását. 

– A közbeszerzési eljárás 
befejeztével elkezdett kivite-
lezés várható ideje a kezdéstől 

számítva 14–18 hónap – tette 
hozzá.

KÖZÖSSÉGI 
LEHETŐSÉGEK
A 2017. évben tervtanácsi vé-
leményezésre benyújtott tervek 
között meghirdetett versenyen 
első helyezést ért el a terv, amelyet 
az Incorso Építész- és Építőmű-
helyben Bencze Zoltán és Kiss 
Szabolcs készített. Annak idején, 
a pályázat eredményhirdetésén 
Jankovits Vera kerületi főépítész 
elmondta, hogy a tervezési feladat 
Pestszentimre városközpontjában 
rendkívül összetett volt, mert a 
karakteres megjelenésű szakor-
vosi rendelőintézet mellett kellett 
az új gyermekorvosi és -fogorvosi 
szakrendelőt kialakítani, a város-
részközponti tér megkezdett tér-
falának befejezéseként. 

A főépítész a fórum résztve-
vőinek szintekre és helyiségek-
re lebontva mutatta be, hogy 
milyenek lesznek a létesítmény 
adottságai, és hogy milyen sok-
színű közösségi lehetőségeket 
nyújt majd az épület környezete. 
Jankovits Vera azt is elmondta, 
hogy a tervben szereplő anyag-
választás is illeszkedett a meg-
lévő szakrendelő és a templom 
téglaarchitektúrájához.

A beruházás későbbi haszná-
lói számára összehívott fórumon 
elhangzott, hogy az új épületben 
a földszinten helyezkednek majd 
el a gyermekorvosi rendelők, az 
elkülönítő, az orvosi öltözők, a 
mosdók, a pihenőszoba, vala-
mint a kívülről is megközelíthető 
büfé. Az emeleten a védőnői szű-
rőhelyiségek, rendelők, kezelők 
mellett iroda, öltöző, mosdó, 
fogorvosi rendelő és váró lesz. 

Napokon belül elkezdődhetnek az új rendelő kivitelezési munkálataiFEJLESZTÉS
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„ FOLYAMATOSAN KORSZERŰSÍTJÜK 
AZ INTÉZMÉNYEINKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
nyílt árverést hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban

történő értékesítésére:

1.  XVIII. kerület, Margó Tivadar utca, 150228/150 hrsz-on nyilvántartott 4153 m2 alapterületű kivett 
beépítetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 203.497.000 Ft, azaz kétszázhárommillió-négyszázkilenc-
venhétezer forint.

2.  XVIII. kerület, Iharos Sándor utca 16. alatti, 145111/282 hrsz-ú, 815 m2 alapterületű, kivett beépí-
tetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 21.190.000 Ft, azaz huszonegymillió-százkilencvenezer forint.

3.  XVIII. kerület, Iharos Sándor utca 18. szám alatti, 145111/281 hrsz-ú, 808 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen terület. Kikiáltási ár: bruttó 21.008.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcezer forint.

4.  XVIII. kerület, Felsőcsatári út 81. alatti, 153115 hrsz-ú, 1093 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, 
garázs megnevezésű társasházi ingatlan, az ingatlanon lévő 212 m2 alapterületű épülettel, melyben 
az alábbi albetétek találhatók: 

• 153115/A/1 hrsz-ú, 32 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan;
• 153115/A/2 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan;
• 153115/A/3 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan; 
• 153115/A/4 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan; 
• 153115/A/5 hrsz-ú, 27 m2 alapterületű lakás megnevezésű ingatlan; 
• 153115/A/6 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan; 
• 153115/A/7 hrsz-ú, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan.
Az ingatlanon található albetétek együtt kerülnek árverésre.
A teljes ingatlan kikiáltási ára 30.923.000 Ft, azaz harmincmillió-kilencszázhuszonháromezer forint. 

1.  XVIII. kerület, Csapó utca 12. fszt. 7. alatti, 151409/0/A/7 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű, egyéb he-
lyiség megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó közös tulajdon 17/304-ed része. Kikiáltási ár: bruttó 
2.040.000 Ft, azaz kétmillió-negyvenezer forint.

Árverés időpontja:
2019. augusztus 27-án (kedd) 10.00 órától a felhívás sorrendjében

Árverés helye:
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)

Árverési dokumentáció:
Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként – átvehető 
a Polgármesteri Hivatal III. emelet 302-es, 304-es szobájában 2019. július 12-től (péntektől) ügyfél-
fogadási időben. 
Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.

Ughy Attila
polgármester

PESTSZENTIMRÉN ÚJ 
VÁROSKÖZPONT SZÜLETIK
Nemcsak egészségügyi intézmény, hanem közösségi tér is lesz

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A pestszentimrei új gyermekorvosi rendelő építésére vonatkozó má-
sodik közbeszerzési eljárás eredményes volt, így júliusban elkezdőd-
hetnek az intézmény kivitelezési munkálatai.
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Semmelweis Ignác utódait ünnepelték KÖZÉLET

A felhívásra összesen 1051 
pályázat érkezett, s a környe-
zet védelme érdekében az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy 
az összes sikeres pályázónak 
biztosít esővízgyűjtő tartályt, 
és hogy a jelentkezők nagyon 
magas száma miatt a pályázati 

felhívástól eltérően lehetősé-
get ad a tartályok személyes 
átvételére is. Minden várako-
zást felülmúlva közel 700 pá-
lyázó vette át személyesen az 
esővízgyűjtő tartályt  május 
11-én a Piac téren felállított 
sátorban. 

A világ legnagyobb postai és 
logisztikai szolgáltatójának, a 
Deutsche Post DHL cégcsoport-
nak az egyik magyarországi üz-
letága, a DHL Freight Magyar-
ország Kft. vállalta, hogy házhoz 
szállítja a tartályt azoknak, akik 
nem tudták személyesen átven-
ni. Az együttműködés részeként 
az osztás helyszínéről ingyene-
sen vitték el a megmaradt tar-
tályokat a XVIII. kerületben ta-
lálható telephelyükre, ahonnan 
önköltségi áron négy különböző 
napon szállították házhoz a kö-
zel 400 tartályt. 

Az önkormányzattal már 
korábban folytatott együttmű-
ködése is jelzi a Deutsche Post 
DHL környezetvédelem iránti 
elkötelezettségét. 2017-ben hat-
van facsemetével járultak hozzá 

kerületünk levegőminőségének 
a javításához. A cégcsoportnak 
a környezetvédelmi programja 
keretében az egyik legfonto-
sabb vállalása az, hogy világ-
szinten egymillió fát ültetnek 
el a dolgozói. Ennek a faültetési 
programnak, a magyarországi 
megvalósításának és a vállalat 
környezetvédő szemléletének a 
haszonélvezői jómagunk, gyer-
mekeink és unokáink lesznek. 
A DHL Freight Magyarország 
Kft. képviselője elmondta, hogy 
nagyon jó érzéssel töltötte el 
őket, hogy tehettek valamit a 
környezetünkért, és a jövőben 
is örömmel együttműködnek 
az önkormányzattal hasonló 
kezdeményezésekben.

Városkép

MEGMUTATJÁK AZ 
EMBER JÓ OLDALÁT
A július elsején ünnepelt Semmelweis-nap alkalmából a kerületben 4-én adták át az egészségügyben dolgozó 
szakembereknek az elismeréseket.

A magyar egészségügy napja al-
kalmából Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrén július 4-én ünne-
pelték a kitüntetett dolgozókat 
a Rózsa Művelődési Házban. Az 
eseményen jelen volt Ughy Attila 
polgármester, Dömötör István, 
az egészségügyi területért felelős 
alpolgármester, Galgóczy Zoltán 
alpolgármester, dr. Hunyadkür-
ti Szilvia aljegyző, dr. Szebényi 
Attila, a kerületi egészségügyi 
szolgáltató ügyvezető igazgatója, 
valamint a Dél-pesti kórház és az 
ÁNTSZ vezetői, képviselői.

Ughy Attila az ünnepi beszédé-
ben elmondta, hogy a kerületünk-

ben már hosszú évek óta hagyo-
mány az egészségügyben dolgozó 
orvosok, nővérek, ápolók munká-
jának díjazása a Semmelweis-na-
pon. A polgármester szerint az el-
ismerések átadása minden évben 
alkalmat nyújt arra, hogy kifejez-
zük a tiszteletünket mindazoknak, 
akik a gyógyítómunkát választot-
ták élethivatásként.

– Az orvoslás az etika siker-
története is, amelyben az ókori 
hagyomány, a tiszta erkölcsi tö-
rekvés, Hippokratész öröksége 
teljesedik ki. Olyan élő, törté-
neti, tudományos, humanista 
örökség ez, amely a legsötétebb, 

legszerencsétlenebb pillanatok-
ban is reményt ad, megmutatja 
az ember jó oldalát – tette hozzá 
Ughy Attila.

A Semmelweis-díjakat Ughy 
Attila és Dömötör István adta át 
az egészségügyben több évtizede 
végzett lelkiismeretes, kimagasló 
munkájáért dr. Varga Etelka házi 
gyermekorvosnak, dr. Erdélyi 
László vezető főorvosnak, Simon 
Krisztina és Sági Péterné vezető 
szakasszisztensnek, Nagy Gá-
borné, Visnyeiné Teplán Erika, 
Kádárné Tejfel Mónika és Sallay 
Gyula asszisztensnek, Tóth Judit 
és Simon Anikó védőnőnek. 

„Mi szívügyünk” elismerő 
oklevelet vehetett át hét egész-
ségügyi dolgozó, címzetes főor-
vosi cím használatára pedig 
hárman lettek jogosultak. A Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara Budapesti Területi Szer-
vezete Klicsu Béláné asszisztenst 
részesítette kitüntetésben.

A Semmelweis-napi ünnep-
ségen közreműködött Lehotai 
Miksa színművész, aki Petőfi 
Sándor Egy estém otthon című 
versét mondta el, és Mahó And-
rea, aki musicaldalokat adott elő.

-bodzay-

VÉDD A BRINGÁD,  
HOGY VISSZAKAPHASD! 
Ismét ingyenes regisztrációt szervezett július 3-án a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága.

Magyarországon több mint 10 ezer kerékpárt lopnak el évente, 
amelyek nagy része azonosítatlan, így ha a rendőrség meg is ta-
lálja, ritkán tudja visszaszolgáltatni a tulajdonosának. Néhány 
lopott kerékpár minden évben megkerül, de ha nincs nyilván-
tartva, nem tudják, ki a gazdája, tehát nincs kinek visszaadni 
őket. Ám van megoldás annak érdekében, hogy minél keveseb-
ben járjanak hasonló módon…

A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságának munkatár-
sai július 3-án is várták a kerékpár-tulajdonosokat az ingyenes 
BikeSafe-regisztrációra. Mint azt Kovács Valentina címzetes 
rendőr főtörzsőrmester a helyszínen elmondta, a regisztráció 
során matricával is ellátják a kerékpárt, amely felhívja a figyel-
met arra, hogy a bicikli már szerepel a rendőrség nyilvántartásá-
ban. A közlekedési segédelőadó hozzátette: ez ugyan lopás ellen 
nem véd, de ha például egy házkutatás során előkerül a bringa, 
akkor a rögzített vázszáma alapján meg tudják állapítani, hogy 
kinek a tulajdona, kihez juttassák vissza. 

A XVIII. kerületi Rendőrkapitányságon minden hónapban 
szerveznek legalább egy ilyen ingyenes akciót, de a nagy rendez-
vényeken is várják azokat, akik ilyen módon kívánják megvéde-
ni a kerékpárjukat. Így volt ez a közelmúltban a bringás reggeli 
alkalmával, a Vasvári-napokon és a Tour de Bókay rendezvé-
nyen is. 

Ilyenkor a kerékpárok adatait rögzítik egy nyilvántartási 
rendszerben, ami egy későbbi bűncselekmény esetén megköny-
nyíti a rendőrség munkáját, és elősegíti azt, hogy a bicikli miha-
marabb visszakerüljön a jogos tulajdonosához. 

Járhat tehát rosszabbul az ember annál is, mint amikor el-
lopják a bringáját. Abban az esetben, ha esélyt sem ad magának 
arra, hogy visszakapja azt, ha nem tesz meg ennek érdekében 
legalább annyit, hogy elmegy a regisztrációra. 

Legközelebb augusztus 2-án 10 és 12 óra között tartanak ha-
sonló akciót a rendőrkapitányságnál. 

-bodzay- 

HÁZHOZ ÉRKEZTEK  
AZ ESŐVÍZGYŰJTŐK 

 
Első alkalommal hirdették meg az idén a Házi esővízgyűjtés elnevezésű pályázatot a XVIII. kerületi lakosoknak, 

amelynek keretében az önkormányzat 310 literes műanyag esővízgyűjtő tartályokat bocsátott a nyertes 
résztvevők rendelkezésére.
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 Húsznál több határozatot hozott az önkormányzat képviselő-testülete KÖZÉLET

BABAVÁRÓ 
TÁMOGATÁS
A babaváró támogatást 2019. jú-
lius 1-jétől 2022. december 31-ig 
fiatal házaspárok igényelhetik 
a bankfiókokban. A támogatás 
maximum 10 millió forintos 
kamatmentes, szabad felhaszná-
lású kölcsönt jelent, amelynek 
törlesztőrészlete legfeljebb havi 
50 ezer forint. Amennyiben a 
családba 5 éven belül legalább 1 
gyermek születik, 3 évig felfüg-
gesztik a törlesztőrészlet fize-
tését. Ha a második gyermek is 
megszületik, újabb 3 évre szüne-
tel a törlesztés, és a tartozás 30 
százalékát elengedik. Ha meg-
érkezik a harmadik gyermek is, 
akkor pedig a teljes fennmaradó 
tartozást elengedik. Ha az egyik 
házastársnak (az előző házassá-

gából) már van gyermeke, ak-
kor az igénylés feltétele az, hogy 
a másik házastársnak ez az első 
házassága legyen.

A hitelt a bankoknál lehet 
igényelni, s az ehhez szükséges 
TB-igazolást Budapest Főváros 
Kormányhivatala XIII. Kerületi 
Hivatalánál vagy a kormányab-
lakoknál lehet igényelni.

CSALÁDI OTTHON-
TEREMTÉSI KED-
VEZMÉNY (CSOK)

Az új lakás építésére, vásárlására 
vagy használt lakás vásárlására, 
bővítésére és korszerűsítésére igé-
nyelhető családi otthonteremtési 
kedvezmény (CSOK) is több csa-
lád számára érhető el július 1-jétől. 
A CSOK-hoz kapcsolódó hitelek 

ugyanis jóval kedvezőbb feltéte-
lekkel igényelhetők, mint eddig. 
Többek között a  2 gyermekre 10 
millió, 3 gyermektől 15 millió fo-
rint összegű kedvezményes (leg-
feljebb 3 százalékos ügyleti kamat-
tal terhelt) hitelt már nemcsak új, 
hanem használt lakás vásárlására 
is fel lehet venni. A tartósan beteg 
vagy súlyosan fogyatékos hozzá-
tartozót gondozó és emiatt ápolási 
díjban részesülők mellett mostan-
tól a gyermekek otthongondozási 
díjára (GYOD) jogosult szülők is 
igénybe vehetik – a féléves/kétéves 
biztosítási jogviszony igazolása 
nélkül – a CSOK-ot. Ha valaki a 
hitelintézet döntése szerint nem 
jogosult a támogatásra, a kormá-
nyablakokban vagy elektronikus 
úton is benyújthat kérelmet a 
jogosultsági feltételek megállapí-
tására. Fontos tudni, hogy a kor-

mányhivatal a hitelbírálatot nem 
vizsgálhatja, csak a jogosultságot.

JELZÁLOGHITEL-
ELENGEDÉS
A három- vagy többgyermekes 
családok lakáscélú jelzáloghi-
tel-tartozásainak csökkentéséről 
szóló kormányrendelet módosí-
tásával jelentősen nő az igénybe 
vehető állami támogatás mérté-
ke. Eddig a harmadik gyermek 
és a további gyermekek után 1 
millió forintot vállalt át az állam 
a nagycsaládosok jelzáloghitelé-
ből. Július 1-jétől már a második 
gyermek után igényelhető az 
1 millió, a harmadik gyermek 
után 4 millió, a további gyer-
mekek után pedig újabb 1-1 
millió forintos jóváírás a lakás-
célú jelzáloghitel csökkentésére 

(amennyiben a gyermek 2019. 
július 1-jén született, vagy azt 
követően születik).

A jelzáloghitel-tartozás csök-
kentésére irányuló kérelmeket a 
kormányablakokban lehet sze-
mélyesen benyújtani.

AUTÓVÁSÁRLÁSI 
TÁMOGATÁS
A 2,5 millió forint összegű támo-
gatást (ennek mértéke legfeljebb a 
bruttó vételár fele lehet) nagycsa-
ládosok igényelhetik 7 személyes 
új autó vásárlásához vagy lízinge-
léséhez. A támogatás postai úton 
a Magyar Államkincstár Központ 
Családtámogatási Főosztályának 
(1081 Budapest, Fiumei út 19/A) 
címzett kérelemmel vagy elektro-
nikus úton igényelhető. A kére-
lem-formanyomtatvány és mel-
lékletei, illetve a főbb tudnivalók 
megtalálhatók a – támogatással 
kapcsolatos feladatokat ellátó – 
Magyar Államkincstár honlap-
ján. Fontos, hogy a kérelmet sze-
mélyesen a kormányablakokban 
is be lehet adni.

A Családvédelmi Akcióterv-
ről és a további családtámogatási 
kedvezményekről bővebb infor-
máció a csalad.hu címen érhető 
el, telefonos tájékoztatás az in-
gyenesen hívható 1818-as kor-
mányzati ügyfélvonalon vehető 
igénybe.

BEFOGADÓ JÁTSZÓTÉR ÉPÜL 
 Megújul a Kondor Béla sétány környezete 

ELINDULT A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

A június 17-i ülésen a kerületet 
érintő mintegy húsz határozati 
javaslatot tárgyaltak meg a kép-
viselők, s ezek mindegyikéről 
döntöttek is. Napirenden sze-
repeltek például lakóépület- és 
sétányfelújítással, játszótérépí-
téssel, támogatásokkal, pályá-
zatokkal és díjakkal kapcsola-
tos döntések, továbbá kerületi 
közalapítványok beszámolóit is 
megvitatták.

JÁTSZÓTÉR ÉS 
SÉTÁNY
Határozat született arról, hogy 
a Herrich Károly téren játszó-
tér épül, az önkormányzat 45 

millió forintos saját forrása 
mellett a Szerencsejáték Zrt. 
30 millió forintos támogatá-
sából. Ennek köszönhetően 
az eredetileg tervezett játszó-
tér az ép gyermekek mellett 
a fogyatékkal élők – akár ke-
rekesszékesek – által is hasz-
nálható játszóeszközökkel el-
látott, úgynevezett befogadó 
játszótér lesz. 

A téren a múlt évben már el-
végezték a tereprendezést, ame-
lyet a növénytelepítés, a térvilá-
gítás kialakítása, az utcabútorok 
kihelyezése és a térkő burkolat 
kialakítása követ. A nyáron el-
kezdődő beruházás befejezése 
szeptemberben várható.

Egy másik fontos döntés a 
Kondor Béla sétány környezeté-
nek a rendezésére vonatkozik. A 
sétány, a Bartha Lajos utca és a 
közösségi ház közötti terület ko-
rábbi rendezési elképzelései ki-
egészültek a közvilágítási hálózat 
bővítésével. A mintegy 70 millió 
forintos beruházás kezdési idő-
pontja ugyancsak nyáron lesz, és 
őszre befejezik a fejlesztést.

ELISMERÉS, 
KÖSZÖNET
A két testületi ülés között eltelt 
időszakról szóló beszámolójában 
Ughy Attila megköszönte dr. Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyző asz-

szonynak és a hivatal összes mun-
katársának a közreműködését az 
európai parlamenti választások 
gördülékeny, zökkenőmentes elő-
készítésében és lebonyolításában. 
A polgármester azt is elmondta, 
hogy az önkormányzat ünnepé-
lyes keretek között mondott kö-
szönetet a Bozsik Stadionnál talált 
második világháborús bomba ki-
emelésében és hatástalanításában 
részt vevő tűzszerészeknek. 

A térfigyelés újabb rendsze-
rét próbálta ki az önkormányzat 
az illegális hulladékelhelyezők-
kel szemben: mobil napelemes 
kamerákat helyeztek el a Ket-
tős-Körös utca és a Lőrinci út, 
valamint az Ültetvény és a Dózsa 
György utca találkozásánál. A 
kamera beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, hiszen azóta nem 
történt illegális hulladéklerakás 
az érintett területen. 

SPORT, SPORT, 
SPORT ÉS SPORT
Ughy Attila elmondta, hogy átad-
ták a kerület második kültéri ké-
zilabdapályáját a Szenczi Molnár 
Albert Református Általános Is-
kola udvarán. A cél az, hogy minél 
több gyermek próbálhassa ki és 
kedvelje meg a kézilabdát. A beru-
házás a Magyar Kézilabda Szövet-
ség kültéri pályaépítési program-
jának keretében valósult meg.

Ugyancsak a beszámolóban 
hangzott el, hogy a hatodik Euró-
pai Speciális Olimpia Tenisz Na-
pot tartották meg május végén a 
Bókay-kertben, minden eddiginél 
több speciális igényű fiatal sporto-
ló részvételével. (A Magyar Speci-
ális Olimpia Szövetség teniszsza-
kága minden évben a kerületben 
rendezi meg az eseményt.) A III. 
Deák „Bamba” Ferenc Nemzetkö-

zi Utánpótlás Labdarúgó Tornán 
13 egyesület 2007-es és 2008-as 
korosztályos csapatai mérték ösz-
sze a tudásukat a Vilmos Endre 
Sportcentrumban június 10-én. 

KITŰNŐ 
PEDAGÓGUSOK
A pedagógusnap alkalmából öt-
ven, hatvan és hatvanöt évvel ez-
előtt oklevelet szerző pedagógu-
sok vehették át arany, gyémánt 
és vas diplomájukat a pedagó-
gusnap alkalmából. Ugyanekkor 
adták át a kerület vezetői a ki-
tüntetéseket az elmúlt tanévben 
kiemelkedő munkát végző peda-
gógusoknak is. 

– Kerületünk méltán büszke 
Magyar Mártára, a Kandó Téri 
Általános Iskola egykori intéz-
ményvezetőjére, aki június 11-én 
Bárczy István-díjat vehetett át 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyettestől. Pe-
dagógusként 42 évig a gyermekek 
harmonikus személyiségformálá-
sában, a tehetséggondozásban, a 
különleges bánásmódot igénylő 
tanulók segítésében kiemelkedő 
eredményességgel, elkötelezetten 
és odaadóan tevékenykedett – 
mondta elismerően Ughy Attila.

Május közepén 21. alkalom-
mal rendezték meg Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre egyik leg-
népszerűbb közösségi eseményét, 
a Havanna-ünnepet. Az önkor-
mányzat kiemelten fontosnak tart-
ja, hogy a kerület legnagyobb lélek-
számú lakótelepén minél szélesebb 
közönséghez szóljanak a színes 
kulturális programok. 

Az érdeklődők részt vehettek 
a rendezvényhez kapcsolódó 
Nőként, anyaként – Gyerekne-
velésről, egészségtudatosságról, 
függőségekről című programon. 
Ugyancsak májusban rendez-
ték meg a nemzetiségi fesztivált 
a helyi bolgár, görög, horvát, 
lengyel, német, örmény, roma, 
ruszin és szerb önkormányzat 
részvételével.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon

TAJ-kártya és EU-kár-
tya azonnal a kormá-
nyablakokban is!

Július 1-jétől kibővült a 
kormányablakokban a 
TAJ- és EU-kártyákkal 
kapcsolatos ügyintézés. 
A legfontosabb újítás 
az, hogy a rendezett 
jogviszonnyal rendelkező 
budapesti lakosok szá-
mára bármelyik fővárosi 
kormányablak is azon-
nal kiállítja az elveszett 
TAJ-kártya másodlatát 
vagy az Európai Unióban 
egészségügyi ellátásra 
jogosító EU-kártyát. 
(Ha a kormányablakban 
adták be az igénylést, 
eddig ezekre nyolc napot 
kellett várni.)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Már az első napokon több ezren igényelték országosan és Budapesten a kormány újabb csa-
ládtámogatási programjának elemeit: a program első három napján országosan 4206, Buda-
pesten 3230 ügyfél élt a lehetőséggel. Július 1-jén ugyanis elindult a babaváró támogatás és az 

autóvásárlási támogatás, továbbá kibővült a CSOK és a jelzáloghitel-elengedés köre. A kormányhiva-
tal segítségével áttekintjük, mit hol igényelhetnek a kerületben élők.

�A kerületet érintő beruházásokról és sok egyéb fontos kérdésben 
hozott határozatot június 17-i ülésén Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának képviselő-testülete. 

Júliusban megkezdődik a Kondor Béla sétány környezetének a rendezése
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Európában egyre inkább a távhő használatát szorgalmazzák KÖZÉLET

A BKIK XVIII. Kerületi Tag-
csoportja az igényekre reagálva 
ingyenes oktatássorozatot szer-
vezett Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre vállalkozói részére. Azért 
döntöttek úgy, hogy segítenek 
a vállalkozásoknak a Cégkapu 
rejtelmeiben való eligazodásban, 
mivel 2019. január 1-jétől va-
lamennyi társaságnak kötelező 

annak használata. Június 25-én 
már a negyedik ilyen foglalko-
zást tartották.

A tanfolyam célja az, hogy a 
vállalkozások számára átlátha-
tóvá tegyék, megkönnyítsék a 
kommunikációt az elektronikus 
ügyintézést biztosító szervekkel. 
A Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató (NISZ) Zrt. szakértő 

munkatársai gyakorlati szem-
pontból demonstrálják a Cégka-
pu és az Ügyfélkapu használatát, 
az adminisztrációs felületek ke-
zelését, az általános nyomtat-
ványkitöltő (ÁNYK) használatát, 
az e-Papír dokumentumküldést, 
valamint megismertetik a sze-
mélyre szabott ügyintézési felület 
(SZÜF) előnyeit.

A XVIII. kerületi tagcsoport 
elnöke, Erdődy Viktor elmond-
ta, hogy az oktatás iránt nagy 
volt az érdeklődés a vállalkozók 
körében. Az önkormányzat által 
díjmentesen rendelkezésükre 
bocsátott új kerületi központ-
jukban lévő oktatóhelyiségben 
egy-egy alkalommal 8-10 főt 
tudnak fogadni, és mindig telt 
ház volt. 

A résztvevők köre vegyes 
volt, érkeztek a tanfolyamra ki-
sebb és nagyobb cégek képvise-
letében is, de többnyire a kis- és 
középvállalkozók köréből volt 
érdeklődés. A résztvevők között 
volt magánszemély is, de inkább 

adótanácsadók és könyvelők 
vagy más pénzügyi vállalkozá-
sok képviselői jelentkeztek. 

Akinek volt már dolga az Ügy-
félkapuval, az tudja, hogy nem 
egyszerű eligazodni a felület egyes 
oldalain. Azoknak, akiknek nem 
tartozik mindennapos elfoglaltsá-
gukhoz a felület kezelése, segítség 
nélkül nehéz átlátniuk például az 
elektromos nyomtatványkitöltés 
rendszerét. Erdődy Viktor szerint 
mindebben már könnyebben el-
igazodhatnak a mintegy kétórás 
tanfolyamon részt vevő vállalko-
zók, akiknek az oktatók egyénre 
lebontva, lépésenként mutatták be 
a Cégkapuval kapcsolatos gyakor-
lati tudnivalókat.

A résztvevők a visszajelzése-
ik alapján mindenre kiterjedő, 
teljes körű választ kaptak vala-
mennyi kérdésükre. Mivel az 
oktatás hasznosnak bizonyult, a 
nyári szünetet követően, ősszel 
újabb alkalmakat kínál a BKIK 
XVIII. Kerületi Tagcsoportja.

B. Z.

Ismét együtt reggeliztek
Félévzáró Kérdezz – Felelek! reggelire invitált a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Kereskedelmi és Ipari 
Tagozata a Krisztina körúti székházba június 18-án.

A BKIK hagyománnyá hizlalt, reggelivel összehangolt rövid és tartal-
mas félévzáró beszámolóját Zsabka Zsolt, a BKIK Ipari Tagozatának 
elnöke nyitotta meg, köszöntve a nem kis számban megjelenő kerü-
leti vezetőket – Ughy Attilát, a XVIII., Kovács Róbert Antalt, a X., Ge-
iger Ferencet, a XXIII., Kovács Pétert, a XVI. kerület polgármesterét, 
Görhöny Ádámot, a VIII. kerület alpolgármesterét –, Erdődy Viktort, a 
XVIII. kerületi tagcsoport elnökét, valamint a VIII., X., XVI. és XXIII. 
kerületi tagcsoport elnökeit.  Az izgalmasnak ígérkező kérdezz-felelek 
napirendi pontjai között a Miért fontos a vállalkozások számára az ön-
kormányzati képviselet? kérdésre Szatmáry-Jähl Angéla, a BKIK Keres-
kedelmi Tagozatának elnöke adott választ. 

Kott Ferenc, a VII. Hírközlési, Informatikai Osztály elnöke, egyben 
a MKIK Informatikai Kollégiumának elnöke bemutatta a Modern Vál-
lalkozások Programját, és beszélt annak Budapestre való kiterjesztésé-
nek lehetőségéről a BKIK Ipari Tagozatának támogatásával. 

Ipari digitalizáció a budapesti közlekedésben a BKIK támogatásá-
val címmel Kozma Tamás, a Sparkon Solutions Kft. igazgatója tartott 
rövid előadást.  A kerületi vezetők a reggelikről és azok hasznosságáról 
mondták el új ötletekkel megspékelve pozitív véleményüket. E szerint 
hagyománnyá csupán a jól és kötetlen formában szervezett programok 
növik ki magukat. A kérdezz-felelek programrész sikeréről szólva csak 
olyan kérdésre nem érkezett válasz, amelyet fel sem tettek.

Egy délolasz közmondás szerint, ha egy gazdag reggeli elfogyasztá-
sát követően nem vagy képes kibeszélni a beléd szorult problémákat és 
hosszabb távra tervezni, azonnal feküdj vissza, így nem derül ki az az-
napi haszontalanságod. Ez a közmondás a szóban forgó rendezvényre 
nem volt érvényes.  -gönczöl-

A TÁVFŰTÉS MINT ZÖLDENERGIA?
Egy építőipari tanácskozás tanulságai

GYAKORLATI TUDÁST KAPTAK A KERÜLETI BKIK-TÓL

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Napjainkra egészen más státuszt 
vívott ki magának a fűtési rend-
szerek piacán a távfűtés, mint 
amilyen korábban jutott neki. 
Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy a reneszánszát éli. Azok-
nak, akik hajdan rosszul fűtött 
régi házakból, lakásokból érkez-
tek a frissen épített panelekbe, 
kényelmet és biztonságot jelen-
tett, aztán a rendszerváltozást 
követő években, amikor kide-
rült, hogy a panelházak energe-
tikai szempontból korszerűtle-
nek, igencsak megdrágult. Azóta 
a távfűtési rendszer fejlődött, a 

panelépületek korszerűsödtek, 
és azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a távfűtés nemcsak ilyen 
jellegű épületek melegét adja: 
újabb építésű, korszerű magán-
házakét és intézményekét is.

JÓL MEGY 
AZ ÉPÍTŐIPAR
Hagyományteremtő szándékkal 
rendezett építőipari konferen-
ciát június 14-én az Újváros-
háza dísztermében a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara 
(BKIK), az Építőipari Vállal-
kozók Országos Szövetsége 
(ÉVOSZ) és a Fővárosi Önkor-

mányzat. Nagy Elek, a BKIK el-
nöke elmondta, hogy a főváros 
és a kamara között 2011-ben 
kezdődött az együttműködés, és 
szeretnék azt szorosabbra fűz-
ni. Bagdy Gábor főpolgármes-
ter-helyettes úgy fogalmazott, a 
fővárosnak végre van fejlesztési 
terve, és ennek megvalósítása 
érdekében a vállalkozókkal is 
együttműködik. Koji László, az 
ÉVOSZ elnöke pedig arra hívta 
fel a figyelmet, hogy 2018-ben 
az Európai Unióban Ciprus 
után Magyarország építőipara 
mutatta fel a legnagyobb növe-
kedést, ami az ágazat fontossá-
gát bizonyítja.

BIZTATNI VAGY 
KÖTELEZNI?
A Főtáv Zrt. vezérigazgató-
ja, Mitnyan György a távfűtés 
előnyeit ecsetelte, s igyekezett 
néhány példával megmutatni, 
milyen szerepet tölt be ez a mód 
a mai Európában. A közép-eu-
rópai országok közül Szlovákiát 
említette, ahol törvény mondja 
ki: ha egy távhővezeték mellett 
új ház épül, a tulajdonos köteles 
azt rákötni a rendszerre, és ezt 
a fűtési módot használni. Ta-
nulságos Lengyelország példája 
is, ahol akár helyi hatáskörben 
dönthetnek a távhő használatá-

ról: a vezérigazgató elmondta, 
hogy létezik olyan lengyel város, 
ahol minden más fűtési megol-
dást tiltanak. Kicsit messzebbre 
tekintve: Svédországban ösztön-
zik a lakosságot a távhő hasz-
nálatára, az EU-ban pedig már 
felmerült a szén-dioxid-adó ki-
vetésének a gondolata, jogi esz-
közökkel ösztönözve a váltást.

NEM MÉRGEZ
De mi teszi ilyen vonzóvá a távfű-
tést, amelyet a XVIII. kerületben 
is széles körben alkalmaznak, a 
lakótelepek mellett számos in-
tézményben is? Környezetbarát 

energiáról van szó, amelynek 
használata ugyanakkor kényel-
mes is, nem beszélve a biztonság-
ról: a távfűtött lakásban nem kell 
tartani sem szén-monoxid-mér-
gezéstől, sem a rosszul ellenőrzött 
kazán kigyulladásától. Mellette 
szól az is, hogy az ára könnyen 
kalkulálható. Zöld jellegét erősíti, 
hogy a rendszer részei a hulladé-
kégetők, amelyek a szemét eltün-
tetését és hasznosítását egyszerre 
teszik lehetővé. 

– A Főtáv Zrt. célja az, 
hogy 2023-ig a főváros 
teljes területén elérhető 
legyen a távhőszolgáltatás, 
például a belvárosban is, 
ahol ez még nem jellemző. 
A kijelölt évig újabb 102 
kilométernyi vezetékkel bő-
vül a budapesti hőgyűrű – 
mondta Mitnyan György, a 
Főtáv Zrt. vezérigazgatója.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Cégkapu használatának megismerése érdekében oktatássorozatot indított a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara (BKIK) XVIII. Kerületi Tagcsoportja. A kezdeményezés igen népszerű volt 
a helyi vállalkozók körében.

�Folyik a vizsgálata annak a felvetésnek, hogy a távfűtést megújuló energiává minősítsék – hangzott el azon az építőipari 
konferencián, amelyet a BKIK és az ÉVOSZ a Fővárosi Önkormányzattal közösen rendezett meg június 14-én. Ez a minő-
sítés csak egy azon érvek közül, amelyek a távfűtés versenyképességét, előnyösségét igazolják más fűtési megoldásokkal 

szemben. 
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Fontos feladat a történelmi események, személyek tisztázásaSZABADIDŐ

AZ IGAZI VASVÁRI PÁL
Először rendeztek konferenciát a márciusi ifjak vezéralakjáról

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc eseményei iránt 
érdeklődők jól tudják, hogy an-
nak tanítását, értelmezését évti-
zedeken keresztül befolyásolta a 

Rákosi-korszakban mestersége-
sen kialakított, propagandiszti-
kus kép. Ez – a munkás-paraszt 
hatalom érvényességét bizonyí-
tandó – a jobbágy származású 
Táncsicsot, a paraszti sorból 
felemelkedő Petőfit és a közne-

mes Kossuthot emelte ki vezető 
alakként. Az olyan személyek, 
mint például a görög katolikus 
lelkész fiaként születő Vasvári 
Pál (a szocializmusban a reak-
ciós jelzővel illették a papokat), 
marginális figuraként szerepel-

tek a tankönyvekben. A valóság 
persze egészen más. 

TANÁCSKOZÁS 
ELŐSZÖR
A 2011-ben Pestszentimrén alapí-
tott Vasvári Pál Polgári Egyesület 
legfontosabb vállalása Vasvári Pál 
történelmi szerepének minél szé-
lesebb körű meg- és elismertetése 
volt. A jelentős számú tagsággal 
rendelkező civil szervezet számos 
kezdeményezés után most egy 
tudományos konferenciával igye-
kezett közelebb jutni a céljához. 
A tanácskozást megszervező két 
társelnök, Bauer Ferenc és Tóth 
Kálmán partnerként megnyerte 
az egyesületet régóta támogató 
XVIII. kerületi önkormányzatot, 
valamint a Honvédelmi Miniszté-
rium (HM) igazgatása alá tartozó 
Hadtörténeti Múzeum és Intéze-
tet, amely a szakmai hátteret és a 
helyszínt biztosította a július 3-i 
eseményhez.

EGY EMLÉKMŰ 
TÖRTÉNETE
– A konferenciára készülve azon 
tűnődtem, mit is tudok Vasvá-
ri Pálról. Megállapítottam, hogy 
nagyon keveset – fogalmazott a 
beszéde kezdetén Németh Szilárd, 
a HM parlamenti államtitkára, a 
rendezvény fővédnöke. – 1848–49-
cel kapcsolatban néha hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy mindent 
tudunk, de ez nem igaz, rengeteg 

feltárandó részlet van még. Bizony, 
érdemes tisztázni a szerepét annak 
a Vasvári Pálnak is, aki fiatalon 
kezdett a politizálásba, saját kört 
hozott létre, amit egyesített a Pe-
tőfi-féle Pilvax-körrel, hogy aztán 
1848. március 13. után ő legyen 
a szervezkedő és radikalizálódó 
márciusi ifjak vezetője.

Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pest szentimre polgármestere a kö-
szöntőjében először felidézte azt a 
tizenegy évvel ezelőtti kezdemé-
nyezést, amelynek során Péntek 
László, a kalotaszegi Körösfő (ma 
a XVIII. kerület testvértelepülése) 
alpolgármestere javasolta, hogy 
legyen emlékhelye a magyar fővá-
rosban Vasvárinak.

– Akkoriban a fővárosban an-
nak a bizottságnak a tagja voltam, 
amelyik illetékes volt ezekben a 
kérdésekben – emlékezett visz-
sza Ughy Attila. – Levelet írtam 
Demszky Gábor főpolgármester-
nek, aki rövid időn belül azt vála-
szolta, Romániában Vasvári nem-
kívánatos történelmi személy, nem 
akar diplomáciai bonyodalmat Ro-
mániával, ezért nem járul hozzá az 
emlékhely kialakításához.

A gordiuszi csomót azzal si-
került átvágni, hogy a Körösfőről 
érkező Vasvári-kopjafa a pest-
szentimrei református templom 
kertjében kapott helyet, így mégis 
lett emlékhelye a történész-politi-
kus-forradalmár-hadvezérnek.

– Örömmel jelentem be, hogy 
a jövő évben mégis lesz Vasvá-
ri-emlékmű közterületen is – je-
lentette be a polgármester.

DÍJAK
A Vasvári egyesület 2014-ben 
alapította a Vasvári-díjat, amelyet 
évente két természetes vagy jogi 
személynek ítélnek oda. A díjat ed-
dig minden esetben a június első 
hétvégéjén megrendezett toborzó-
fesztiválon adták át a kiválasztot-
taknak, idén azonban – tekintettel 
a konferencia jelentőségére – ezen 
az eseményen osztották ki. Az 
egyik díjat Kovács Vilmos ezredes, 
a múzeum és intézet igazgatója 
kapta, a másikat Beke István és 
Szőcs Zoltán, az a két székelyföldi 
fiatalember, akiket a román igaz-
ságszolgáltatás terrorizmus koholt 
vádjával öt év börtönre ítélt. 

�A történelmet a győztesek írják – így szól Churchill híres mondá-
sa, amely nagyon igaz. Ezért szükséges az események, történelmi 
személyek szerepének folyamatos újravizsgálata. A Vasvári egye-

sület által kezdeményezett, július 3-án a Várban tartott konferencia célja 
az volt, Vasvári Pál elfoglalja méltó helyét az 1848–49-es események 
történetében.

Dr. Kovács Vilmos ezredes
Tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, majd a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémián végezte rakéta és tüzér szakon. 1996-ban a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa a hadtudomány kandi-
dátusává nyilvánította, majd 1997-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem odaítélte neki a doktori fokozatot. 1995-től áll a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum alkalmazásában. 2011. január 15-től megbízott 
főigazgató, 2011. április 1-jétől az intézmény parancsnoka, ezredesi 
rendfokozatban. Tizenkét katonai, illetve állami kitüntetése van.

USNK
KARTHAGÓ
FANKA DELI
KIRÁLY VIKTOR
SOLTÉSZ REZSŐ
KELEMEN KABÁTBAN
NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE

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

M
ANGALICA

FESZTIVÁL        
  2

01
9

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu

„ ERŐSÍTJÜK A KERÜLETI 
KÖZÖSSÉGÜNKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

A koholt vádak alapján elítélt székelyföldi fiataloknak Ughy Attila polgármester és 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke adja majd át a díjat
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Újabb közösségi program a megújuló városközpontban KULTÚRA

TERET A TEHETSÉGNEK!
Fiatal szerzők és előadók mutatkoztak be a Kossuth téren

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Kossuth Kifli – a legtöbben tud-
ják, hogy ha a kiflit kis k-val ír-
juk, egy igen finom süteményre 
kell gondolnunk, amelyet ma 
már inkább pozsonyi kifli né-
ven emlegetnek. Nagy K-val 
írva viszont a kerületünkben 
immár egy ívesen húzódó épü-
letre, amely Pestszentlőrinc 
megújuló központja, a folya-
matosan csinosodó Kossuth 
tér egyik éke, s amely helyet ad 
a K5 Kult Bistrónak és a Pavi-
longalériának. A K5 bisztró te-
raszán és a tér itteni részében 

rendezték meg június 26-án a 
Köz_Tér_Hangja_2019 tehet-
ségkutató versenyt.

AZ ÚJ TÉR
A Kossuth tértől egyáltalán 
nem idegen a könnyűzene. 
Noha bő két évtizeden át csen-
des, nyugodt parkként funk-
cionált, a középkorúak és az 
idősebbek még nosztalgiával 
emlékeznek vissza a hajdan itt 
működő Lőrinci Ifjúsági Park-
ra, amely az első alkalomtól 
fogva a hetvenes–nyolcvanas 
évek népszerű helyének számí-

tott az előadók és a közönség 
körében is. 

A 2010 óta dolgozó önkor-
mányzat első tervei közé tartozott, 
hogy új tartalmat adjon a helynek 
anélkül, hogy annak ősfás jellege 
sérülne. A Kossuth tér története 
során tulajdonképpen soha senki 
nem találta ki annak igazi ren-
deltetését, az ifjúsági parkos idő-
szaktól eltekintve szinte mindig 
egyszerű, természetes állapotú pi-
henőhelyként szolgált, ennél több 
tartalommal nem tudott megtelni. 
2011-ben kezdődött el az arra irá-
nyuló munka, hogy a XXI. századi 
igényeknek megfelelő közösségi 

tér váljék belőle. Ezt A Kossuth 
tér közösségi célú komplex meg-
újítása című, több lépcsőben zajló 
program tette lehetővé, amely elő-
ször a tér szerkezetét és látványát 
újította meg, majd lehetőséget 
teremtett közösségi programok 
szervezésére.

ÉLETTEL TELT MEG 
Aki szereti a szabadtéri rendezvé-
nyeket, észrevehette, hogy az el-
múlt években egyre több alkalmi, 
illetve rendszeressé váló rendez-
vényt szervezett az önkormányzat 
a téren. Az ünnepi megemléke-
zések mellett az első ilyen volt az 
augusztusi kézművessör-fesztivál, 
amelyet eddig már háromszor ren-
deztek meg. De volt már itt szüreti 
és gasztrofesztivál is, most pedig ez 

a tehetségkutató verseny. A meg-
mérettetésen nem csak kerületi fi-
atal dalszerzők-előadók mutatkoz-
hattak be, s a zsűrizésre azért volt 
szükség, mert a legjobbak további 
fellépési lehetőséget kapnak majd a 
kerületben: a K5-ben és a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

FORRÓ NYÁRBAN 
EGY TERASZON
A versenyre végül 14 előadó adta 
be a nevezését, akik kora dél-
utántól estig kaptak lehetőséget 
a téren felállított színpadon. A 
fellépésüket profi táncosok szí-
nesítették a műsorukkal: a Téb-
láb néptáncosai, a Titánium SD 
tánccsoport, illetve a hastáncot 
bemutató Qantara. A fellépőket 
és a közönséget az önkormány-

zat nevében Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, sok 
sikert kívánva a megmérettetés-
hez. A Kossuth térre gyűlő szép 
számú közönség pedig igen kel-
lemesen érezhette magát, hiszen 
mi lehet jobb egy forró nyári dél-
utánon-estén, mint egy árnyas 
kávéházi teraszon hűs itallal a 
kézben jó zenét hallgatni? 

Cikkeink mellett színes kerü-
leti hírekről, érdekességekről is 
olvashatnak a Tovább18.hu ol-
dalon.

�Zenével telt meg június 26-án a Kossuth tér: a Köz_Tér_Hangja_2019 
tehetségkutató program keretében fiatal előadók mutatkoztak be, 
akiknek a műsorát profi tánccsoportok bemutatója színesítette.

A győztesek:
1. Flamisch Péter, Pause, Lilo 
Upright
2. Acoustic, Breath, Gáborozó
3. Mezei Luca

Különdíjak:
Gáspár Kitti (a jövő remény-
sége)
Gáborozó (a legjobb szöveg)

KERESSE KÉRDŐÍVEINKET, SZÁMÍT A VÉLEMÉNYE!
Az önkormányzat a lakosság szokásait és véleményét is felméri, hogy a helyi klímavédelem ügye közös 
ügyünk legyen. Az anonim kérdőíveket megtalálhatják és kitölthetik online a www.bp18.hu oldalon, vagy 
kitölthetik kézzel, és leadhatják az alábbi pontokon:
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal/Ügyfélszolgálat (1184 Üllői út 400.)
Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 Thököly út 3.)
Bókay-kert/Szélmalom utcai bejárat (1181 Szélmalom u. 33.)
FSZEK Pestszentimrei Könyvtár (1188 Vasút u. 48.)

MI A 
KLÍMAVÉDELEM?
A klímavédelem nem más, 
mint az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának és az ezek 
okozta éghajlati változások ne-
gatív hatásainak a csökkentése, 
illetve az azok elleni védekezés. 
Szerves része a környezetvéde-
lemnek, és a természet meg-
őrzésén túl rendkívül szoro-
san összefonódik egészségünk 
megóvásával is.  

VÁROS ÉS KLÍMA
A városok számának és népsű-
rűségének intenzív növekedése 
nagyban hozzájárul a klímaválto-
záshoz. Miközben a városok a föld 
területének mindössze 2 százalé-
kát teszik ki, a szén-dioxid-kibo-
csátás 71–76 százalékáért felelnek! 
(https://unhabitat.org/urban-the-
mes/climate-change)

Budapesten az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátása döntően 
az épületek és az ipar energiafel-
használásából (77 százalék) és a 
közlekedésből származó kibocsá-
tásokból (20 százalék) áll össze. 
(Budapest klímastratégiája, 7. o.)

A városok azonban nemcsak 
előidézők, de elszenvedők is: 
ahogy az ábra is mutatja, számos 
klímaváltozással összefüggő káros 
hatás fokozottan fejti ki a hatását a 
településeken.

KÖZÖSEN A 
KLÍMABARÁT 
KERÜLETÉRT!

A kerület most példamutató mó-
don saját klímastratégiát készít, 
amely figyelembe tud venni olyan 
helyi adottságokat, mint példá-
ul a repülőtér közelségéből vagy 
az átmenő forgalomból adódó 
zaj- és légszennyezettség, vagy a 

Cséry-telep rekultivációja. A szak-
értők így a helyi közösség számára 
fontos és elérhető célokra kon-
centrálhatnak. 

Az üvegházhatású gázok kibo-
csátásáért mindannyian felelősek 
vagyunk. Jó hír azonban, hogy en-
nélfogva mi magunk is tehetünk 
az éghajlatváltozás ellen! Minden 
egyes fa elültetésével, minden 
egyes nappal, mikor autó helyett 
mással közlekedünk, hozzájá-
rulunk a tisztább levegőhöz és a 
városi hőhullámok elviselhetőbbé 
tételéhez. Ha avarégetés helyett 
komposztálunk, a klímát és az 
egészségünket is védhetjük, rá-
adásul jó minőségű termőföldhöz 
juthatunk. 

Szerencsére évről évre egy-
re többen vesznek részt a helyi 
környezetvédelmi akciókban: 
idén például a várt 100–200 
jelentkező helyett több mint ez-
ren igényeltek esővízgyűjtőt, de 
a házi komposztáló, virágosító 

és faültető felhívás is nagy nép-
szerűségnek örvendett.

A KLÍMABARÁT18 kereté-
ben a helyi klímastratégiát készítő 
szakemberek már az első pillanat-
tól fogva bevonják a lakosságot. 
Meghatározó helyi szervezetek 

képviselőit hívják össze, hogy ve-
lük közösen tárják fel a jellegzete-
sen helyi kihívásokat, a lakosság 
körében pedig kérdőívekkel mé-
rik fel a kerületi igényeket. Lesz 
óvodai és iskolai pontgyűjtő ver-
seny, valamint interaktív ismeret-

terjesztő programok, amelyekre a 
szervezők nyereményekkel várják 
az érdeklődőket minden korosz-
tályból!

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a magyar állam 
társfinanszírozásával valósul meg.

KLÍMABARÁT18
Tegyünk közösen a klímavédelemért!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának környezetvédelmi 
akcióiban évről évre egyre több kerületi lakos vesz részt. A kerület 
most KLÍMABARÁT18 néven indít átfogó programot, hogy a környe-

zet megóvásán túl a klímaváltozás összetett hatásaira is választ adjon.
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Családias hangulatú horvát nap a Bókay-kertbenKULTÚRA

ZENE, ÉTEL, TÁNC ÉS 
HAGYOMÁNY
Szokásukhoz híven ebben az évben is családias hangulatban tartották meg a Bókay-kertben az összejövetelüket 
a horvát nemzetiséghez tartozó kerületi lakosok.

A Bókay-kertben a nyári délelőt-
tökön megszokott, a strand felől 
érkező gyerekzsivajt a harangszó 
és a színpad előtti térség felől 
jövő zenehangok törték meg. A 
horvát nemzetiségi napra érkező 
vendégeknek így a kóló beme-
legítő hangjai, táncritmusai mu-
tatták az utat a rendezvény hely-
színe felé, miközben a lábuk már 
fel is vette egy-egy dal ütemét. 

Mégsem a zenészek voltak az 
elsők, akik ezen a napon a ren-
dezvény érdekében munkához 
láttak, mert a bográcsban már 
reggeltől főtt a finom illatokkal 
csábító babgulyás. Eleinte mégis 

a zenészek asztala lett a központ, 
mert bemelegítő dallamukra 
már azonnal táncosok gyűltek 
köréjük, akik igyekeztek ösz-
szehangolni a lépéseiket, hogy 
majd a későbbi műsorban min-
denki együtt mozogjon, mintha 
mindig is együtt ropták volna a 
délszláv zenére a táncukat. 

Mindez a készülődés és a meg-
különböztetett érdeklődés persze 
csak addig tartott, míg el nem 
kezdődött az ételosztás, mert attól 
a pillanattól fogva áthelyeződött a 
figyelem a bogrács és a tálalóasztal 
környékére, ahol a XVIII. kerületi 
Horvát Nemzetiségi Önkormány-

zat vezetője feltette a koronát az 
aznapi munkájára azzal, hogy a 
maga által készített ételt ki is mér-
te a rendezvény vendégeinek, sőt 
azoknak is, akik valamilyen okból 
éppen arra jártak. 

Marelyin Jánosné már előző 
nap megfőzte a leveshez való 
csülköt, majd hajnali 4-kor kelt, 
hogy időben elkészüljön a bab-
gulyás. A helyi horvát közösség 
elnöke elmondta, hogy a nem-
zetiségi önkormányzatuk 1995-
ben alakult, s az elnöke annak 
idején a férje volt. Korábban a 
délszláv nemzetiségek, a hor-
vátok, a szerbek és a szlovénok 

közösen tartották az ehhez ha-
sonló éves rendezvényüket, és 
volt olyan év, amikor a bolgárok 
is csatlakoztak hozzájuk. 

Az eseményen a horvát nem-
zetiségiek mellett mindenki jól 
érezhette magát, aki akkortájt a 
Bókay-kertben tartózkodott. A 
délutáni műsorban a Horvát Ha-
gyományőrző Együttes lépett fel, 
s a táncosok örömére a Ledina 
Orkestar húzta és pengette a tal-
palávalót. 

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvas-
hatnak a Tovább18.hu oldalon.

B. Z.

SIKERES KÍSÉRLETEK 
A Múzeumok Éjszakáján, június 22-én nemcsak fizikai 
kísérletek folytak a Tomory Lajos Múzeumban, hanem 
kísérleti jellegű lett maga a helyszín, sőt egyes progra-
mok is.

A 2018. novemberi nyitástól számítva ez volt az első Múzeumok 
Éjszakája program, amelyet a Tomory Lajos Múzeum új épületében, 
a Herrich–Kiss-villában rendeztek. 

Mint azt Heilauf Zsuzsanna elmondta, az már korábban nyilván-
való lett, hogy egy nagyobb szabású esemény résztvevői nem férnek 
el az épületben, ezért döntöttek kiegészítésképpen a kert mellett. A 
múzeumvezető hozzátette: ha már kerti rendezvény, akkor jött az öt-
let, hogy kérjenek egy sátrat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-től, ha pedig sátor, akkor ennek megfelelő programokat szervez-
zenek. 

Így adódott, hogy a kiállítótéren kívül a 200 négyzetméteres sá-
torban is sokféle program között válogathattak a látogatók. Többek 
között igényes muzsika várta őket a sörözős „kóruspikniken”, ahol 
a kerülethez valamilyen formában kötődő hat kórus, illetve énekes 
csapat részvételével szólt a zene. Fellépett a Kispesti Vegyeskar, a Vö-
rösmarty Családi Kórus, az Új Teremtés Csoport, a Sonore Kamara-
kórus, a Liederschatz kórus és a Pest-Budai Dalárda, este pedig a Folk 
On 45 adott koncertet.

Természetesen a klasszikus múzeumi arculathoz közelebb álló 
események sem hiányoztak a programból, például „Eötvös Loránd 
nyomában” egyszerű fizikai kísérleteket mutattak be a kertben, és ide 
sorolható a Szárnyalj Kondor Bélával! címen meghirdetett repülő-
makett-építés vagy akár a hűtőmágnes-készítés is. 

Az est folyamán közösen énekelhettek a vendégek a fellépőkkel, 
amibe a Rózsa Művelődési Ház nyugdíjas kórusa is besegített. Kísér-
let volt ez a közös éneklés, mint ahogy a kerti rendezvény több más 
eleme is. És mivel mindegyik sikeres volt, a Tomory Lajos Múzeum 
eljövendő hasonló rendezvényein is találkozhatunk majd velük. 

B. Z.

JÓL VITÁZOTT A 
KARINTHYS DIÁK
Második lett a Vitázik a világ ifjúsága nemzetközi verseny 
magyarországi döntőjében Jakubovics Gergely, a Karin-
thy gimnázium diákja. Szép eredmény, főképp, mert né-
metül kellett vitatkoznia.

 
Magyarországot képviseli majd október 10-én Jakubovics Gergely, 
a Karinthy Frigyes Gimnázium tanulója is a Vitázik a világ ifjúsá-
ga elnevezésű nemzetközi verseny döntőjében. A kiváló tehetségű 
fiatal ezt a lehetőséget azzal vívta ki, hogy az országos döntőben a 
második helyen végzett. 

A vetélkedőt kelet-közép-európai országok tanulói számára 
hirdették meg, s a disputa németül folyt. Mint arról a verseny 
szervezői tájékoztattak, a vitában nemcsak a jobb ténybeli tu-
dás volt döntő, hanem az is, hogy a résztvevők tárgyilagosan és 
korrekten ütköztessék a nézeteiket. Fontos volt tehát odafigyelni 
egymásra és megérteni az ellenkező oldal álláspontját. Fel kellett 
tárni az esetleges ellentmondást az ellenérvekben, és meggyőző-
en kellett alátámasztani 
a képviselt nézeteket.

A projekt célja az, 
hogy fejlesszék a fiata-
lok vitakészségét, de-
mokratikus párbeszédre 
ösztönözzenek, és egy-
úttal tükrözzék Európa 
nyelvi sokszínűségét. A 
Vitázik a világ ifjúsága 
vitavetélkedőben idén 
12 kelet-közép-európai 
országból 180 középis-
kola mintegy 3000 ta-
nulója vesz részt.

K. Gy.

Csak egy szúnyogcsípés? Jó lesz vigyázni, 
hogy mit beszélünk, mert hogy jön egy nagy fehér cápák 
vagy krokodil a közönséges maláriaszúnyoghoz?!

Engem valahogy a szúnyogok mindig nagyon szerettek, ezt nem büszkeségből mondom. Amikor először jártam a Ba-
latonon, akár szurokkal is bekentem volna magam, csak ne csípjenek, de persze csíptek. Csípett, ütöttem, talált, jött 
a következő. Nem is tudom, akkoriban volt-e már szúnyogirtás, pardon, gyérítés – ugye, tápláléklánc, semmit sem 
szabad kiirtani, mert abból csak baj lesz, különben is, irtódik magától is, ha hihetünk a tudománynak (én hiszek!), 

évente 50 ezer állatfaj hal ki a világon. Múltkoriban fél füllel elcsíptem (stílszerűen fogalmazva) egy hírt a tévében: hogy éves 
átlagban 6 cápatámadásos haláleset van világszerte, míg ellenben a maláriaszúnyogok okozta új fertőzések száma évente 300 
és 500 millió között van, és a halálesetek túllépik az évi 1 milliót (s hogy egészen 3 millióig nyílik ez a skála). Nem véletlen, 
hogy utóbbit tartják az emberi fajra legveszélyesebb élőlénynek, szemben a nagy fehér cápával, amely csak a 10. helyre szorul 
a sorban. Egy maláriaszúnyog 5-6 milliméter nagyságú, egy fehér cápa legmegtermettebb példányai elérik a 6 métert is (érde-
kelt, hát utánanéztem, még csak internet sem kellett hozzá, elég volt a Nagy Brehm). 

Persze, egy magamfajta öregasszony hányszor kerül veszélyes közelségbe egy indiai kobrával (a 2. legveszélyesebb), 
krokodillal (3.), skorpióval (4.), kockamedúzával (5.), kafferbivallyal (6.) fekete özvegy pókkal (7.), arany nyílméregbékával 
(8.) vagy kékgyűrűs polippal (9.)? Cápát is csak a Spielberg-filmekben láttam, egy életre el is ment a kedvem tőlük. Viszont 
a szúnyogok! Nagyon migránsfajta! Nem ismer se határt, se kerítést, se kvótát, se Istent (hazát pláne nem). Csak az ember 
jó meleg vére kell neki. (Nem tartom magam elvakult feministának, de mindig ingatnom kell a  fejemet, amikor a természet 
ilyesmiket produkál. Hogy ugyanis a maláriszúnyogoknál csak a nőstények a vérszívók! És most a fekete özvegyről nem is 
beszélek, pedig már a neve is, ugye…) Invazív – behatoló. Mindenhova, ahol pedig semmi keresnivalója nincsen. Zebraszún-
yog, ázsiai bozótszúnyog, koreai szúnyog, s máris nyakunkon a zika, a nyugat-nílusi vagy az Usutu-vírus (pláne hogy dirofi-
laria, ami nyilván még a maláriánál is rosszabb lehet).

De mielőtt komolyabban pánikba estem volna (a rossz szememmel már amúgy sem vállakoznék arra, hogy szúnyogokat 
válogassak az esti félhomályban), megint Erzsébet volt az, aki megnyugtatott. Mindennek a helyes táplálkozás az alapja, 
mondta. Mert, igen, bármennyire hihetetlen, a szúnyogok is az orruk után mennek, vagyis a szaglásuk után (ami igencsak 
kifinomult), és különösen buknak a szén-dioxidra és a tejsavra, ami az ember alapvető szagkomponense. És könnyen meg-
zavarhatók, különösen néhány idegen illattal, mint amilyen a fokhagyma (erre már Jolán is felkapta a fejét, ez ugyanis a fixa 
ideája, mármint hogy a fokhagyma mindenre jó; influenza[?] egy pohár fokhagymás tej, és mintha elfújták volna!). Tehát a 
fokhagyma, a citrom (egyáltalán, a citrusfélék), de például a banán is, a tonik (mondjuk: egy babánturmix vagy tonikkoktél 
– a vodka?! vajon a vodka nem zavar be?), a chili (mértékkel!), a bazsalikom, a rozmaring… Sőt ha már itt tartunk: a B1 vita-
mintól (tiamin – aneurin néven is ismerjük, én speciel különösen a jótékony hatását, hiszen méltán javallt ideggyulladás ellen) 
egyenesen összerázkódik még a legelszántabb zebraszúnyog is. A helyzet jó, de nem reménytelen! (Összegezte Erzsébet.)

Azt mindenesetre elhatároztam, hogy én ezentúl nem mondom azt, hogy… á, semmi, „csak” egy szúnyogcsípés. 
Pedig az.
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A kereszt azóta is járja tovább a maga útját EGYHÁZ

– Feltételezem, hogy nem akad 
ember a szemeretelepi református 
egyházközségben, aki ne úgy em-
legetné önt, a gyülekezet lelkészét, 
mint a templomépítőt. Egyházi 
közösségekben aligha lehet ennél 
szebb elismerést kapni.
– Nem is gondoltam volna, hogy 
lassan kilenc évvel a templom 
építésének a megkezdése és hat-
tal a felszentelése után még em-
lékeznek erre, és szóba is hozzák.
– Hát hogyne, hiszen mindennap 
láthatják a hívek a Bajcsy-Zsi-
linszky úton, a parókiával együtt.
–  S mennyire megszépül itt még 
minden! Köszönhetjük ezt a 32 
millió forintos állami támoga-
tásnak, amelynek a jótékony 
hatása egyelőre még csak abban 
nyilvánul meg, hogy építkeznek, 
dolgoznak a szakemberek. De 
ha elkészülnek, gyönyörű lesz a 
templom is, a parókia is, a kert 
is, egyszóval minden.
 – Melyek a legfontosabb munkák?
–  Mindegyik… A legrövideb-
ben úgy tudnám összefoglalni, 

hogy javában folyik az épület be-
csomagolása, mert a szigetelés-
től kezdve a fűtésrendszeren át 
a nyílászárók cseréjéig minden 
megújul, szép lesz. Hozzányúl-
nak a mesteremberek a raktár-
helyiségekhez, a tárgyalóhoz és 
a folyosókhoz is. Termé-
szetesen tudomá-
sul vesszük az 
építkezés okozta 
nem mindig ösz-
szkomfortos hely-
zetet, alkalmaz-
kodunk hozzá, 
mert tudjuk, ha 
egyszer vége lesz, 
akkor minden a 
helyére kerül, s 
tényleg szépek 
leszünk.
– Akár ellent-
mondásosnak is 
nevezhető, hogy 
a sok-sok előre-
mutató, örömteli 
hír mellett van 
egy olyan is, 

amelyik akár szomorúsággal tölt-
heti el önt… 
– Két év múlva, 2021 szeptembe-
rében nyugdíjba vonulok, akár 
tetszik ez nekem, akár nem…
– Nem maradhatna továbbra is 

az itteni refor-
mátusok lelki 
vezetője?
– Nem, mert 
ránk is vo-

natkoznak a 
szabá lyok , 

hogy melyik az a korhatár, amikor 
kötelezően be kell fejezni a szolgá-
latot, és ez pontosan harminc évet 
jelent majd akkor.
– Ennél kerekebb még akkor sem 
lehetne, ha akarná. De egyelőre 
nézzük az előttünk álló nyarat. 
Milyen rendezvényeik lesznek?
– Sokféle, hála Istennek, mert ezek 
a rendezvények mindig közösség-
erősítők, összekovácsolók. Az első, 
s ez már mindjárt itt van, a július 
10–14. közötti csendes hét lesz, 
amelyről mindent elárul a neve… 
De aztán lesznek „hangosak” is, 

mint például a sárospataki 
kirándulás, amelynek kere-

tében elmegyünk Vizsolyba, 
felkeressük Kossuth szülőházát 
Monokon, Kisorosziban pe-
dig nemzedéki táborunk lesz. 
Augusztus második hetében, 
12. és 16. között mi leszünk a 
vendéglátók. Napközis tábort 
szervezünk, amelybe negyven 
gyermeket várunk, meg per-
sze azt a tizenöt segítőt is, akik 
nélkül elképzelhetetlen ennek 
sikere. Visszatérve még egyet-
len program erejéig júliusra: 
22-én irodalmi estet tartunk 
Álmom, az Isten címmel, 
Mihályi Győző színművész 
közreműködésével.

JÉZUS SZENTSÉGES 
SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Jézus Szentséges Szívének ünnepén, június 28-án Isten embersze-
retetét ünnepeltük, azt, hogy Egyszülöttét adta nekünk, aki „em-
beri szívvel” szerette a világot.

E mozgó ünnepnek a kultuszát Szent Margit látomásai szen-
tesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot 
fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, az áldozást kötötte a 
lelkére. Margit a Szent Szív oltalmába ajánlotta magát. Ezt a fela-
jánlást később – egészen napjainkig – jámbor egyének és közössé-
gek, városok és nemzetek követték és követik. 

A magyar nyelvterületen alig van katolikus templom, ahol ne 
találkoznánk Jézus Szent Szíve-szoborral, -képpel. A Szent Szív 
ikonográfiájának első jelentős magyar barokk emléke a tihanyi 
apátság oltára, a márianosztrai templom oltárképén pedig Jézus ha-
talmas szívéből kereszt nő ki, jelképezve a szeretetből vállalt halált. 

Szent II. János Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a pa-
pok megszentelődésének világnapjává tette. A megszentelődés 
az a folyamat, amikor Isten életét öltik magukra. Az életszent-
ség Istenhez való 
hasonlóság Jézus 
Krisztus követé-
sében, ezért az ő 
belső életét kell 
magukra ölteni-
ük. Ezt jeleníti 
meg Jézus Szí-
vének tisztelete. 
A régiek tudták, 
hogy Jézus Krisz-
tusnak kívül áb-
rázolt szíve őt 
magát jelenti – 
„belülről”. 

MISSZIÓT BETÖLTŐ KERESZT
Hosszú utazás szentekkel és boldogokkal

MOZGALMAS A NYARA
Közel harminc éve szolgál a szemeretelepi reformátusok között

Nem sok pihenő adatott meg 
mostanság annak a nagy felelős-
ségű csapatnak, amelyik a misszi-
ós kereszt utaztatását, szállítását 
intézi. Június 17-től július első he-
tének végéig nem kevesebb, mint 
hét plébániát kerestek fel egymást 
követően, hirdetve e gyönyörűen 
kivitelezett, három méternél is 
magasabb jelképnek az erejét, hi-
tet erősítő jelentőségét.

LELKET 
MEGÉRINTŐ
Mielőtt azonban a kereszt nyo-
mába erednénk, és a „stáció-
iról” írnánk, hadd idézzük fel 
a vendéglátó pestszentlőrinci 
plébánia plébánosának, Tampu 
Ababei József atyának a szavait, 
aki érezhetően nagy tisztelettel 
és emelkedettséggel beszélt a 

maguk mögött hagyott napok-
ról.

– Sem mint katolikus pap, 
sem mint a kerületben szolgáló 
atya, sem mint a missziós ke-
resztet vendégül látó, sem mint 
római katolikus vallású hívő nem 
mondhatok egyebet, mint hogy 
lelket megérintő érzés volt a ke-
reszttel egy templomban tartóz-
kodni, ott szentmiséket celebrál-

ni, mindössze néhány méternyire 
ettől a jelképtől. Biztos vagyok 
benne, hogy a plébániánkat ezek-
ben a napokban felkereső hívek 
is ezt érezték. A kereszt ittlétének 
valamennyi órája felemelő érzés-
sel töltött el mindannyiunkat.

A kereszt azóta is járja tovább 
a maga útját. Pestszentlőrincről 
előbb Szlovákiába vitték, ahol jú-
nius 21-ig Nagymegyeren (Velky 
Meder) fogadták és imádkoztak 
előtte a Szent István-templom-
ban az anyanyelvünkön egészen 
biztosan hibátlanul beszélő és 
imádkozó hívek.

SOK EZREN 
LÁTHATTÁK
Ezt követően természetesen 
ismét átlépte a határt, „haza-
jött”. Június 21. és 25. között 
a fővárosban, a zuglói Reg-
num Marianum Plébánia hívei 
imádkozhattak előtte. Június 
25–27. között már Somogy 
megyében volt látható, So-
mogyváron a Bűnbánó Szent 
Mária Magdolna Plébánia hí-
vei köszönthették imádkozva, 
énekelve a „vendéget”. Ezt kö-
vetően, június 27–29. között a 

kaposvári Nagyboldogasszony 
Plébánián láthatták a keresz-
tet, amely ezután is a me-
gyeszékhelyen maradt, mert 
június 29. és július 2. között 
a Szent Kereszt Plébánia plé-
bánosa és hívei fogadhatták. 
Rövid utazást követően egy 
újabb „kaposi” stáció követke-
zett. Július első napjait – 2. és 
5. között – a kaposfüredi Szent 
Őrzőangyalok Plébánia hívei 
csodálhatták meg a missziós 
keresztet. 

Ezt követően, sok-sok kilo-
méter megtétele után, megint 
Budapestre érkezett. Július első 
hetének utolsó napjaiban ismét 
Zuglóban, ezúttal a Gyümöl-
csoltó Boldogasszony Plébáni-
án tekinthették meg az érdek-
lődők a jelképet.

Akik vele „utaznak”

A missziós keresztben 
magyar és magyar vonat-
kozású szentek és boldo-
gok ereklyéi vannak elhe-
lyezve. Nem akármilyen 
a névsor: Szent Adalbert, 
Szent Gellért, Szent Imre, 
Szent István király, Szent 
László király, Szent Margit, 
Szent Erzsébet, szent 
kassai vértanúk, Boldog 
IV. Károly király, Szent 
Hedvig, Zoborhegyi Szent 
Zoerard-András, Zoborhe-
gyi Szent Benedek, Szent 
Márton, Becket Szent 
Tamás, Boldog Gizella, 
Boldog Apor Vilmos, 
Boldog Romzsa Tódor, 
Boldog Meszlényi Zoltán, 
Boldog Brenner János, 
boldog drinai vértanúk, 
Boldog Gojdics Pál Péter, 
Boldog Hopkó Bazil, 
Boldog Scheffler János, 
Boldog Anton Durcovici, 
Boldog XI. Ince pápa, Bol-
dog Kolesár Anna, Boldog 
Salkaházi Sára, Boldog 
Batthyány-Strattmann 
László.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Szemeretelepi szolgálatának harminca-
dik esztendeje felé közeledik Kiss László 
református lelkész, aki még két évet tölt 

a gyülekezet élén, aztán elköszön a hívektől, 
akikkel egy közösséggé kovácsolódott.

�A kerületünkben, a pestszentlőrinci főplébánián „töltött” három napja 
után június 17-én folytatta útját a missziós kereszt, mégpedig Szlová-
kiába.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Boldogságra ösztönző Borostyán-napokKULTÚRA

NYUGDÍJASOK 
VARÁZSCERUZÁVAL
A jobb agyfélteke használatával csodák születtek a rajzlapokon. Ezekből nyílt kiállítás 
június 24-én a Városháza Galériában. A tárlat a Varázsceruza címet kapta – joggal, ha 
arra gondolunk, hogy a kiállító amatőr művészek közül a háromnapos tanfolyam előtt 
többen még csak pálcikaembereket tudtak rajzolni… 

A tudásvágy, a kreativitás kortalan, és sosem késő elkezdeni azt, amit mindig szerettünk volna, de nem 
volt rá lehetőségünk. Ezt bizonyították a polgármesteri hivatalban július 5-ig kiállított rajzok, akvarellek, 
amelyeket a Somogyi László Szociális Szolgálat tagjai és a Nyugdíjas Akadémia hallgatói rajzoltak, festettek. 

A megnyitón Bálint Ramóna, a Somogyi szolgálat vezetője ismertette a jobb agyféltekés rajzolás 
lényegét:

– Az emberi agy két alapvetően eltérő gondolkodásmódjáért a bal és a jobb agyféltek felelős, az 
előbbi a verbalitásért, elemzésért, logikáért, az utóbbi a vizualitásért, a művészi beállítódásért. A két 
agyfélteke nem zárja ki egymást, két különböző módon dolgozza fel az információkat, és egymástól 
teljesen eltérő módon vagyunk képesek észlelni általuk a világot. A profi rajzolás kulcsa nem csupán 
a kézügyességben, hanem a látásmódban is rejlik. A Nyugdíjas Akadémia hallgatói 2014 óta látogat-
hatják a jobb agyféltekés rajzolás és a színes akvarellfestés kurzusait. 

A Somogyi klubtagjai nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a tanfolyamokat tartó Bánkiné Ba-
logh Katalin kezdeményezését, hogy őket is bevezeti a jobb agyféltekés rajzolás rejtelmeibe. 

Bánkiné köszönetet mondott az  önkormányzatnak, amiért támogatja ezt a képzési formát.
– Sokszor kapok olyan félve feltett kérdést – tette hozzá –, hogy én csak pálcikaembert tudok raj-

zolni, nem baj? Elkezdhetem így a tanfolyamot? Én erre azt szoktam válaszolni, hogy ez a legjobb, ak-
kor legalább még inkább látszik az a hatalmas fejlődés, amit már három nap alatt el lehet érni. Bízom 
benne, hogy a kiállításon látható alkotások megtekintése után minél többen kapnak kedvet a rajzo-

láshoz és festéshez, mert az 
alkotási folyamat lelkünk 
egy olyan szigetére repít el 
minket, ahol csend, béke, 
nyugalom van, s néhány 
órára elfelejtjük gondunkat, 
bajunkat.

Végezetül Dömötör Ist-
ván alpolgármester azt 
mondta, hogy csodálja 
azokat az embereket, akik 
idős koruk ellenére aktívan 
élik az életüket, és megígér-
te, hogy az önkormányzat 
mindig partner lesz ebben. 

(temesi)  

Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe keresünk 
az alábbi munkakörbe:

Komissiózó/áru összekészítőt
Raktárunkba vállalkozói jogviszonnyal keresünk 

komissiós munkatársakat.

Napi feladatoK:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, 

meghatározott rendszer alapján
• Raklap mozgatása kézi hidraulikus emelő (béka) segítségével

• Raktárban érvényes munkavédelmi és biztonsági szabályok betartása,
• A raktári rend fenntartásának biztosítása, a raktári helyiségek 

tisztántartása

Betanulási idő után garantált nettó 250.000,-ft vállalkozói díj,
1 hónap próbaidő, utána elérhető nettó 320.000,-ft vállalkozói díj.
Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4knet.hu, vagy 0630/499-0237

CT-KomissioKft_KER-061_szerzodes_2019-06-21_XVIII_138x100  26/06/2019  22:30  Page 1

A NEVETÉS A LÉLEK LEGSZEBB ZENÉJE
A hagyományos Borostyán-napokat idén június 26-án és 27-én tartották. Az esemény megnyitója látványosra és hangza-
tosra sikerült a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Szorgos, csendes előkészülettel teltek a nyi-
tórendezvény kezdő pillanatai, ám aztán dü-
börgően derült ki, hogy mi végre. Volt, aki 
egy műanyag vödröt dobnak használva ütöt-
te a ritmust a Queen együttes örökzöldjére, 
a We Will Rock You hangjaira. Látványos és 
hangzatos nyitás volt ez, különösen egy idő-
seket összefogó szervezet rendezvényén.

Aztán a folytatás is friss volt és lényegre 
törő. Miután Chaplin gondolatát felhasznál-
va a Borostyán-napok szlogenje is a nevetés-
ről, a vidámságról szólt – „A nevetés a lélek 
legszebb zenéje” –, Dömötör István alpolgár-
mester is a boldogságról beszélt a köszön-
tőjében. Azt tanácsolta, hogy igyekezzünk 
észrevenni az élet szépségeit, jóságait, mert 
azok mindig adnak valami pluszt. Azt is el-

mondta, hogy amikor az önkormányzat ne-
vében a kerületben élő 90, 95 vagy 100 éves 
lakosokat köszöntik személyesen, egy közös 
dolog valamennyiükben megvan: mindany-
nyian jókedvűek, és még tervekkel is rendel-
keznek.

A megnyitón Timárné Penczi Ildikó el-
mondta, hogy a Borostyán-napok rendez-
vény a múlt évben nőtte ki a szociális szol-
gálat épületét, akkor hozták át először a 
Pestszentimrei Közösségi Házba. A Gyöngy-
virág Szociális Szolgálat vezetője hozzátette: 
míg tavaly az öngondoskodás volt a fő téma, 
addig idén a mentális egészség megtartását 
állították a középpontba. 

Az előadások és a beszélgetések ennek 
megfelelően arról szóltak, hogy miként le-

hetnek az idősek olyan programok, elfog-
laltságok – és társaságok – részesei, amelyek 
közelebb viszik őket a boldogsághoz. A két 
nap folyamán a sokféle programmal ehhez 
kívántak a szervezők tanácsokat, tippeket 
adni. Az előadásokon túl mindkét napon 
a mozgásé volt a főszerep, az idősek kipró-
bálhatták a hahotajógát és a szenior tornát, 
zeneterápiás foglalkozáson ismerkedhettek a 
zene gyógyító erejével, majd a rajztudásukat 
is fejleszthették a jobb agyféltekés rajzolási 
technika tanulásával. A második napon ki-
emelt szerepet kapott a közös ének és tánc, s 
a Borostyán tagjai a countryzene pörgős, vi-
dám ritmusára kápráztatták el a közönséget 
színvonalas táncukkal.

B. Z.

VAN EGY ÓRÁD A NYÁRON?
Neked csupán 60 perc, három 
embernek az élet!
A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szol-
gálat kiemelt feladatának tekinti a zökkenőmentes vé-
rellátás megszervezését, amely a nyári hónapokban 
talán még nehezebb feladat. 

A rendszeres véradók közül is sokan elutaznak, így a szabad-
ságok, nyaralások miatt csökken az önkéntesek száma, hol-
ott naponta 1600–1800 véradóra volna szükség. Éppen ezért 
hazánk legnagyobb humanitárius szervezete az Országos Vé-
rellátó Szolgálattal közösen egy nyári promócióval igyekszik 
felhívni a figyelmet az önkéntesség e formájára. 

„Neked egy óra, három embernek az élet” jelmondattal in-
dított július 1-jétől szeptember 1-jéig tartó nyári kampányt 
a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 
(OVSZ). Az akció fő célja az, hogy a nyári hónapokban is 
felhívják a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára, arra, 
hogy ilyenkor is megfelelő mennyiségű vérre van szükség. 
Azok, akik vért adnak, egy személyes köszönőkártyát kap-
nak, amelyen egy egyedi kód is található. A kódot a www.
voroskereszt.hu/veradasnyar oldalon feltöltők között értékes 
nyereményeket sorsolnak ki. 

A tavalyi több mint 15 ezer véradó eseményen közel 390 
ezer önkéntes vett részt. Különösen nagy volt azoknak a szá-
ma, akik életükben először adtak vért. A megyék közül Pest 
megye volt a legaktívabb. Jelenleg a 18–65 év közötti 50 ki-
logramm fölötti emberek adhatnak vért, és két véradás kö-
zött minimum 56 napnak kell eltelnie. Egy véradás során 450 
milliliter vért vesznek le, amelyből háromféle készítményt 
állítanak elő. 

A megfelelő vérellátáshoz naponta 1600–1800 önkéntes 
véradóra van szükség, éppen ezért a nyaralásuk során is szá-
mos helyszínen, fesztiválon találkozhatnak a Magyar Vörös-
kereszt és az OVSZ munkatársaival. Többek között az EFOTT 
fesztiválon, a Művészetek Völgyében és a FEZEN fesztiválon 
is várják a véradókat. 

A pontos véradó helyszínek és időpontok megtalálhatók a 
www.veradas.hu és a www.ovsz.hu oldalon, valamint a Vörös-
kereszt ingyenes véradás-mobilapplikációján.

S.M.

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület 
kiemelten közhasznú könyvterjesztésre peda-
gógusok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat, könyvtá-
rakat. Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik az 
egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

 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
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Ady Endre utca 39. fszt. 4. 141154 60,5+17,4 m2 üzlet

Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince

Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4     63 m2 üzlet

Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 1. 151159/7/A/1 26 m2 üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451 151126/4/A/451 24 m2 üzlet

Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 291 151159/7/A/291 20 m2 üzlet

Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet

Kondor Béla stny. 1. fszt. 1. 151126/22     764 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet

Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet

Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet

Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet

Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet

Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet

Ungvár utca 1. fszt. 4. 159688/A/4     77 m2 üzlet

Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet

Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet

Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince

Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló

Területhasználat:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentá-
ció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg 

teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társa-
ság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. 

számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 
Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgá-
latán (1181 Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatal-

mazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A 
pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot 

zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű,  

ezért kérem, hogy keresse fel weboldalunkat  
és töltse le az aktuális pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. július 26. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. július 29. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

n ÚSZÓMESTER: A Városgazda XVIII. nonprofit Zrt. keres azonnali munkakezdéssel  úszómestert bejelentett 
munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében. Elvárások: úszómester, uszodamesteri végzettség; hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: 
a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend 
betartatása; az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének ellenőrzése, regisztrálása 
az uszodanaplóba, a szauna előírás szerinti működtetése; illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.

n MŰSZAKI ELŐADÓ: Társaságunk műszaki előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/
műszaki projektek ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési 
folyamataiban, együttműködés a kivitelezési egységekkel a beszerzési igények felmérésével és beszerzésével 
kapcsolatban, az elkészült dokumentáció szakszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. 
Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, 
valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, 
az igénylések tartalmi és szakmai megfelelőségének vizsgálata részvétel, a Társaság közbeszerzési eljárásainak 
bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást részvétel a Társaság beszerzési 
folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében, az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és 
formai ellenőrzése, új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a beszállítók elő- és 
utóminősítésében, támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. 
Elvárások: építőmérnöki, vagy magasépítési technikusi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló 
kommunikációs és problémamegoldó képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű 
ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat.

n JOGI ELŐADÓ: Társaságunk jogi előadó pozícióba keres munkavállalót, beruházások és építészeti/műszaki 
projektek jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására. Munkakör célja: Részvétel a Társaság 
beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, 
javaslatok tétele. Feladatok: közreműködik a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a 
gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel, részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok 
bonyolításában, az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálata, részvétel a Társaság közbeszerzési 
eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást, részvétel a Társaság 
beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében, az elkészült beszerzési dokumentumok 
szakmai és formai ellenőrzése, új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése, közreműködés a 
beszállítók elő- és utóminősítésében, támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő 
kérdésekben. Elvárások: jogi végzettség, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó 
képesség, együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). 
Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások lefolytatásában 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 PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó csoportvezető pozícióba 
keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáinak 
karbantartási munkálatainak irányítására. Munkakör célja: Társaság telephelyein és Társaság üzemeltetésében 
lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység tervezése, szervezése és irányítása. Feladatok: a 
Pályakarbantartó csoport tevékenységének tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának elkészítése, 
munkájának koordinálása, irányítása, a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves karbantartási, felújítási 
és fejlesztési tervének összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni ellenőrzése mennyiség és 
minőségi szempontok alapján, az esetleges hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport 
feladatellátásához szükséges eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a kapcsolódó 
beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű bemutatása, illetve betanítása, folyamatos 
kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek vezetőivel, valamint a külső partnerekkel, a 
munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: 
legalább középfokú, szakirányú pályakarbantartási vagy kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves 
tapasztalat,  jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű 
számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: 
sportpályák (salak, élő- és műfüves) karbantartásában szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.

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 HÁLÓZATI RENDSZERMÉRNÖK: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, vagyonkezeléssel, 
mély- és magasépítéssel, intézmény-üzemeltetéssel, rendezvény-szervezéssel, közszolgáltatások nyújtásával 
foglalkozó nonprofit gazdasági társasága. Társaságunk hálózati rendszermérnök pozícióba keres munkavállalót a 
Társaság informatikai hálózati és kommunikációs rendszerének üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátására. 
Munkakör célja: A Társaság informatikai hálózatának és kommunikációs rendszerének üzemeltetése, felügyelete 
és karbantartása.  Feladatok: hálózat üzemeltetési feladatok megtervezése, összefogása (riportolás, fejlesztési 
javaslatok megtétele, stb.), közreműködés a hálózati és telekommunikációs igények felmérésében és a beszerzés 
szakmai támogatásában, központi, telephelyi és kerületi LAN/MAN/WiFi üzemeltetés, telepítés, dokumentálás, 
hálózati hozzáférés felügyelete, konfigurációja, tűzfal rendszerek felügyelete, konfigurációja, üzemeltetése, hálózati 
és telekommunikációs eszközök telepítése, üzemeltetése (paraméterezések, finomhangolások, egyéb feladatok 
ellátása), a digitális és IP telefonrendszerek felügyelete, üzemeltetési feladatok végrehajtása, a távközlési rendszerek 
dokumentációinak naprakészen tartása, karbantartások megtervezése és végrehajtása, hibaelemzés, Kapcsolattartás 
partnercégekkel, illetve az igénylő üzleti területekkel, tesztelések, validálási folyamatok támogatása, projektben 
történő aktív részvétel. Elvárások: Legalább középfokú szakirányú végzettség, főiskolai vagy egyetemi végzettség 
előny, 3+ év hálózati infrastruktúra üzemeltetői tapasztalat, legalább 200 (aktív) végpontot meghaladó informatikai 
hálózat üzemeltetése, magas szintű hálózati ismeretek, gyakorlat tűzfal konfiguráció és üzemeltetés terén, gyakorlat 
Monitoring rendszerek kiépítésében, üzemeltetésében (pl. Zabbix, Nagios), digitális és IP telefonkészülékek 
üzemeltetése, felügyelete, Linux üzemeltetési tapasztalat, probléma megoldás, kommunikáció és együttműködés, 
önálló döntéshozatal, alapvető adatbázis ismeretek (pl. PostgreSQL, MySQL), megfelelő szintű MS Office és 
Visio ismeret, szakmai angol nyelvtudás. Előny: hálózat tervezési tapasztalat, projektmenedzsment tapasztalat, 
metodológiák ismerete, végpontvédelmi illetve egyéb, kibervédelmi megoldások ismerete, fenti kompetenciákban 
magas szintű tudás/tapasztalat, gyártói vizsgák megléte preferáltan Sophos, Mikrotik vagy Zyxel megoldásban.

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 VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező 
víz-, gáz-, fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az osztály feladatkörén belül a személyre szólóan kiadott 
vízvezeték, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú 
munkalehetőség.

n VILLANYSZERELŐ végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, 
legalább 3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n ÉPÜLET, VAGY BÚTORASZTALOS végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: Épületek faszerkezetű 
nyílászáróinak és berendezési tárgyainak (beépített szekrény, bútor, lambéria) karbantartása és felújítása, mobil 
könnyen összeszerelhető bútorok gyártása. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n KŐMŰVES: Feladatok: Középületek és lakások karbantartása, felújítása során a kőműves jellegű feladatok 
elvégzése. Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is igényes, energikus férfi jelentkezését várjuk; 
építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n FESTŐ: Feladatok: Társaságunk kezelésében álló ingatlanok, illetve saját telephelyek festése, mázolása, tapétázása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos és precíz munkavégzés.

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

n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ „C” KATEGÓRIÁS VEZETŐI ENGEDÉLLYEL: Feladatok: 
rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), berendezési 
eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, rendezvények után a 
terület eredeti állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: „C” kategóriás vezetői engedély, 
hátfalas emelőgép-kezelői végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. Előny: villanyszerelő végzettség. 
Munkavégzés helye: Budapest, XVIII. kerület

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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

A KELET 2000 Kft. reptéri SWAROVSKI üzletébe
keresünk ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁKAT
Ha szívesen dolgoznál a világ egyik vezető divatékszer
márkájával, jelentkezz bővülő Csapatunkba!

MUNKÁNK RÉSZE:
• vásárlók udvarias kiszolgálása, tanácsadás, értékesítés
• termékek esztétikus kihelyezése, árukészlet kezelése
• kasszázás, adminisztrációs feladatok

AMIT KÉRÜNK:
• barátságos, vevőorientált hozzáállás
• jó stílusérzék, a divat szeretete
• kommunikációképes angol nyelvtudás

Teljes munkaidős állás, azonnali kezdés.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
E-mail cím: info.kelet2000@gmail.com
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SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 
06306170351

n Társasházak közös képviseletének ellátását, vagy társasházak könyvelését vállalom egyéni vállalko-
zóként, sok év tapasztalattal. 06-30/906-0022

n BURKOLÁS - ÉPÜLETGÉPÉSZET: Új építésű és felújítandó házak, lakások burkolása, 
épületgépészeti szerelése és egyéb szakipari munkák kivitelezése. Telefonszám: 06 20 
4200 691 | www.szollosybau.hu

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető szigetelés, 
dryvizozás, festés-mázolás stb. NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 25%. Hívjon bizalom-
mal! 06/70-908-9578

n Víz- és szennyvízhálózatok, gépkocsibehajtó, forgalomtechnika tervezése, közműegyeztetés. Műszaki 
tanácsadás, lebonyolítás, Műszaki ellenőrzés. Keressen bizalommal! Steinhardt Tamás, +36704215725 
- https://www.mernokiszolgaltatas.hu

n Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási igazolással, ingyenes szállítással. +36-
30/455-87-19

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

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-
7752   

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

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES 
felmérés és árajánlat. +3620/382-3350 

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák, radi-
átorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépítése, régiek cseréje. Mosógép, mosogatógép bekötés. Zuhanykabin 
csere. Tel: 06204120524

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 LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, 
galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE 
LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-
544-4050

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

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon 
ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, 
szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Érték-

becslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 
06 20 397-40-55

n LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT ÜGYFELEM! Megbízható, tapasztalt, regisztrált ingatlanszakember 
vagyok. DrNest.hu,  Kiss Attila, 20-241-0000

GYŰJTEMÉNY/RÉGISÉG
n +5000 forintot fizetek az újság felmutatásakor 40000ft. vásárlás esetén! Régiség 

felvásárlás készpénzért. 19. és  20.  századi antik és modern festményt, régi bútorokat, 
fali-, asztali és álló órákat, lakberendezési tárgyakat, asztali díszeket, ezüst gyertyatar-
tót, cukordobozt, hibásat is, hagyatékot!Kiszállás díjtalan! A hét minden napján hívható. 
Tel.:06/30-686-3498, Markó István. T-Com-os vagyok, ha a számát kijelzi a telefon, 
visszahívom Önt, hogy ne fizessen. Ha nem jelzi ki a számot mondja be és azonnal 
visszahívom.

n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ – KERESKEDŐ vásárolok készpénzért teljes hagyatékot, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüstneműket, bronz szob-
rokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, csillárt, érméket, kitüntetéseket, 
stb. T.: 06-70-673-7787, email.: antik@magyarantik.hu

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezlejátszók, bakelit lemezek, horgászfelsze-
relések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos magnók vétele (Hibásat és nem működőt 
is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 06309734949, 0614668321, pinterregise-
gek@gmail.com

ÁLLÁS
n XVII. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. Jelentkezni a 06-

30/798-4428 telefonszámon lehet.

n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő 
összegyűjtése, hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés megegyezés szerint. Jelent-
kezni személyesen BNP Zrt, 1239. Budapest, Nagykőrösi út 353. Tel: 06-70/657-8165

n 19. ker. telephelyre keresünk vállalkozói jogviszonnyal komissióst. Bér nettó 250.000,-
Ft, próbaidő után nettó 320.000,-Ft vállalkozói díj. Jelentkezni önéletrajzzal a hr.ct@4k-
net.hu, 0630/499-0237

n Irodánk mérlegképes könyvelő munkatársat keres teljes- vagy részmunkaidőben. Telefonszám: 
06-30-962-7985, e-mail: 9627985@163.com

n DOLGOZZON LAKHELYE KÖZELÉBEN! AJÁNDÉKTÁRGYAKAT FORGALMAZÓ VÁLLALAT KE-
RES XVIII. KERÜLETI 5000M2-ES TELEPHELYÉRE NŐI BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT . HOSZ-
SZÚTÁVÚ MUNKALEHETŐSÉG. PIACKÉPES JÖVEDELEM! JELENTKEZNI: +36203775901, 
VAGY ÍRÁSBAN LHUSS@MACMA.HU

n XVIII. kerületben működő büfénk fiatalos csapatába keresünk értékesítési munkatár-
sat, hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
+36 1 294 2462.

n XVIII. kerületben működő tálaló konyháinkra keresünk részmunkaidős nyugdíjas 
munkatársakat konyhai kisegítő munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

n XVIII. kerületben minden nap működő főzőkonyhánkra keresünk önállóan dolgozni 
tudó, munkájára igényes szakács  munkatársat. Bejelentett munkakör, versenyképes 
jövedelem, stabil háttér, és egy jó csapat vár. Jelentkezni az alábbi telefonszámon 
lehet: +36 1 294 2462.

n XVIII. kerületben működő tálaló konyhánkra keresünk szeptemberi kezdéssel, rész- és 
teljes munkaidős munkatársakat konyhai kisegítő munkakörbe hétfőtől péntekig tartó 
munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.
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Filmklasszikusokkal hűsölhetünk a nyári estékenPROGRAMAJÁNLÓ

ISMÉT KERTMOZI
 
Nincs nyár kertmozi nélkül. A Bókay-kertben 
júliusban és augusztusban két-két alkalommal 
lesznek filmvetítések. 

Július 20-án: A bakancslista (2007-ben készült nagy sikerű amerikai film 
Jack Nicholson és Morgan Freeman főszereplésével). 
Július 27-én: Hajsza a győzelemért. Amerikai–német–angol életrajzi 
film Niki Laudáról Ron Howard rendezésében, Hans Zimmer zenéjével. 
A 2013-ban készült filmnek sajnálatos aktualitást ad a kiváló pilóta 
közelmúltbeli halála. 
Augusztus 10-én: Szerelmünk lapjai. 2004-es amerikai romantikus film 
Rachel McAdams és Ryan Gosling főszereplésével. 
Augusztus 17-én: Mamma Mia! Sose hagyjuk abba. A 2018-as amerikai 
zenés vígjáték tíz évvel a Mamma Mia című film után készült, a világhírű 
ABBA slágereivel, többek között Meryl Streep, Lily James és Pierce Bros-
nan főszereplésével.
A vetítések szombati napokon 20.30-kor lesznek. 
Belépőjegy nincs, és a parkolás is ingyenes! 
Eső esetén az adott filmet másnap, szintén 20.30-tól vetítik. Minden 
érdeklődő filmkedvelőt szeretettel várnak a szervezők!

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a 
Tovább18.hu oldalon.

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564

www.kondorkh.hu

Július 11. 17 óra: Gongmeditáció vagy 

hangfürdő Minya András vezetésével

Július 13. 10 óra: Antigravitációs jóga

Július 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Július 15. 17 óra: A Művészeti Tárló 

Egyesület kiállításának megnyitója. A tárlat 

július 29-ig tekinthető meg.

Július 18. 17 óra: Fehér asztalnál – a 

NYÉVE összejövetele

Július 20. 14 óra: Azt muzsikáld, prímás! 

– a Fráter Loránd Nótakör zenés-táncos 

műsora. Művészeti vezető: Fényes György.

Július 21. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Július 27. 10 óra: Antigravitációs jóga

Július 28. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Július 29–31-én 9 órától: Fotós tábor 

Július 31. 14.30: Véradás a Magyar 

Vöröskereszt szervezésében

Augusztus 1. 17 óra: A Mészöly Laura 

emlékére szervezett kiállítás megnyitója. A 

tárlat augusztus 26-ig látogatható.

Augusztus 4. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

Augusztus 10. 8 óra: Baba-mama holmik 

börzéje

Augusztus 11. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

A Kondor Béla Közösségi Ház állandó fog-

lalkozásai a nyári időszakban szünetelnek. 

Az intézményben működő szakkörök, 

klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-

6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

Nyári nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10 és 

18 óra között, hétvégén a rendezvények-

hez igazodva. Augusztus 8–22. között 

zárva lesz a ház.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575

www.fszek.hu/thokoly

Szerdai napokon 7 szerda – 7 kincs 

címmel nyári kézműves foglalkozásra 

várjuk a családokat. A foglalkozások 

tematikája és a felhasznált anyagok 

az alábbiak szerint alakulnak: július 

17.: szalvéta, július 24.: textil, július 

31.: WC-papír-guriga, augusztus 7.: 

gyöngy, augusztus 14.: hullámkarton. A 

foglalkozások ingyenesek, a beiratkozott 

olvasóink vehetnek részt rajta. A 6 

év alatti gyerekeknek szülői segítség 

szükséges.

Augusztus 5. 14 óra: A Tomory Lajos 

Múzeum Baráti Körének összejövetele

A Galéria 18 kiállítóteremben a Tomory 

Lajos Múzeum vándorkiállítása és Han-

csicsák Mihály fotóművész tárlata látható.

Nyári nyitvatartás: hétfőn és szerdán 

13–19 óra között, kedden, csütörtökön 

és pénteken 9–15 óra között várjuk az 

olvasókat. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069

A könyvtár előterében a Tomory Lajos 

Múzeum által összeállított Expo ’58 

– A brüsszeli világkiállítás két lőrinci 

résztvevője című kiállítás látható.

A könyvtár augusztus 2-ig zárva tart. 

Augusztus 5-től hétfőn és szerdán 13 

és 19 óra, csütörtökön 9 és 15 óra, 

pénteken 12 és 18 óra között várjuk az 

olvasókat. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392

A könyvtár nyári nyitvatartása: hétfőn 

és szerdán 11 és 19 óra, csütörtökön 9 

és 17 óra, pénteken 11 és 17 óra között 

várjuk az olvasókat. 

Július 29. és augusztus 30. között 

zárva tartunk!

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971

www.pikhaz.hu

Július 15-től 19-ig: Kreatív kézműves 

tábor Balog Kata vezetésével. Jelentkezés 

a 06-20-943-6249-es telefonszámon.

Július 15-től 19-ig: Tini varrótábor. 

Részvételi díj: 25 000 Ft/hét vagy 5000 Ft/

alkalom, amely tartalmazza a PIK-varróklub 

tagsági díját is. A tábor minimum 6 fő 

jelentkezése esetén indul.

Július 17. 16 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.

Július 18. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-

adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 

elérhetőségeink valamelyikén.

Július 24. 16 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.

Július 27. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél 

a Magic Duó, belépőjegy: 800 Ft.

Kedden és csütörtökön 19.15-től 

Dance Fitness, valamint Dance Fitness 

alakformálással kiegészítve, Nikivel. A 

részvételi díjról és a további részletekről az 

elérhetőségeinken adunk felvilágosítást. 

A PIK állandó foglalkozásainak egy része a 

nyáron szünetel.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896

www.rozsamh.hu

Július 29-től augusztus 3-ig: Őrségi tábor. 

Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezés és 

bővebb információ személyesen a Rózsá-

ban vagy a 290-9498-as telefonszámon.

Augusztus 5-től 9-ig: Kalandos mesetá-

bor. Részvételi díj: 18 900 Ft.

Augusztus 8. 17 óra: Hangfürdő Minya 

András vezetésével. A részvétel ingyenes, 

de a helyszínen történő előzetes regisztrá-

ció szükséges. 

Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 

foglalkozás az energia-egyensúly helyreál-

lításával erősíti az immunrendszert.

Tanfolyamaink, foglalkozásaink a nyáron 

szünetelnek. 

A művelődési ház a nyári időszakban 

hétköznapokon 10 és 17 óra között tart 

nyitva. 

Az itt található Ticket Expressz-irodában 

jegyek válthatók koncertekre, színházi 

előadásokra, kiállításokra. 

Terembérlési lehetőség esküvőkre, ösz-

szejövetelekre az elérhetőségeinken való 

előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885

Honlap: muzeum18ker.hu 

E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu

A nyári időszakra való tekintettel kérjük, 

hogy mielőtt felkeresik bármelyik kiállí-

tóhelyünket, az aktuális nyitvatartásról 

tájékozódjanak a honlapunkon vagy 

elérhetőségeink valamelyikén.

Augusztus 3. 15 óra: Családi programok 

a villa kertjében. A részvétel ingyenes, 

mindenkit szeretettel várunk!

Állandó kiállítások: 

Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 

Béla a repülés vonzásában

Látványraktár

Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 

10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. A 

Herrich–Kiss-villa augusztus 5. és 25. 

között zárva tart.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér

A pestszentlőrinci Kossuth tér – új kiállítás 

július második felétől.

Nyitvatartás: kedden, valamint csütör-

töktől szombatig 12 és 18 óra között, 

szerdán 10 és 16 óra között. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 

Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstör-

téneti kiállítás.

Az Üllői út, ami összeköt című vándor-

kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 

400.) II. emeletén látható. Részletek a 

honlapunkon.

Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 

egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 

és angolul, helytörténeti séták, múzeum-

pedagógiai foglalkozások minden korosz-

tálynak (a teljes kínálat megtalálható a 

honlap Múzeumpedagógia menüpontjá-

ban), vándorkiállítások kölcsönzése.

Helytörténeti információk, online térképes 

felület a kerület telepeivel, köztéri és 

beltéri emlékműveivel, szobraival, Pest-

szentlőrinc teljes utcanév-állományával.

Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 

Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 

világháborúban.

Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 

a Kenyér és tank – 1956 pestszent-

lőrinci és pestszentimrei eseményei 

című tanulmánykötet teljes tartalmával: 

http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585

Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-

ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig

A kiállítóhely augusztus 5. és 25. között 

zárva tart, a többi időszakban előzetes 

telefonos egyeztetés alapján látogatható.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667

Állandó kiállítások: 

200 év emlékei – Pillanatképek Pest-

szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 

Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 

Ferenc ásványgyűjteményéből

Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 

oktatástörténet múltjából

Figyelem: új nyitvatartás! Kedden 12–18 

óráig, szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 

pénteken és szombaton 12–18 óráig. 

Kérjük, mielőtt meglátogat bennünket, 

az aktuális nyitvatartásról tájékozódjon a 

muzeum18ker.hu honlapon. 

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262

Síiskolánkban a mesterséges pályán 

folyamatosan lehet sízést, snowboar-

dozást 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.

HANGFÜRDŐ 
KÉTSZER
Két alkalommal két külön helyszínen 

lehet részt venni gongmeditáción vagy 

hangfürdőn. A Minya András által vezetett 

gongmeditáció/hangfürdő alkalmas a 

stressz kezelésére, a mindennapi rohanás 

utáni relaxációra. A gong, az óceándob, a 

tibeti tál és a tingsha hangja összhangba 

hozza a saját rezgésünket az univerzum 

rezgésével. 

Fontos tudni, hogy a program nem ajánlott 

epilepsziás és pacemakeres betegeknek, 

valamint várandósoknak a harmadik 

trimeszter előtt. Javasolt a kényelmes öltözet 

és egy könnyű takaró. 

Időpontok és helyszínek:

– július 11. (csütörtök) 17 óra, Kondor 

Béla Közösségi Ház 

– augusztus 8. (csütörtök) 17 óra, Rózsa 

Művelődési Ház

A részvétel ingyenes, de előzetesen 

regisztrációs jegyet kell igényelni.

CSALÁDI DÉLUTÁN
A Bókay-kertben rendezett Sörfesztivál 

kísérőprogramjaként augusztus 3-án 

(szombaton) 15 órától családi délutánt 

szervez a Tomory Lajos Múzeum. A 

programon tárlatvezetésekkel, kézműves 

foglalkozásokkal, gyógy- és fűszernö-

vény-bemutatóval várják az érdeklődő 

kicsiket és nagyokat. 

Helyszín: a Herrich–Kiss-villa kertje 

(Margó Tivadar utca). A programok in-

gyenesek, részletek július második felétől 

a honlapon.

JÚLIUSI TÚRÁK
Hiába a tikkasztó hőség, a Téry Ödön 

Túraklub júliusban is szervez túrákat.

Július 13. Ráckeve. Útvonal: ráckevei piac 

– séta a városban. Találkozó 8.15-kor a 

Ráckevei HÉV közvágóhídi végállomásán, 

a vágányok végénél, indulás 8.40-kor. 

Túratáv: 5–6 km, költség: 1200 Ft. A 

túrát vezeti: Takáts Ila.

Július 21. Mátra. Útvonal: Vörösmarty 

Turistaház – Kőris-mocsár – Piszt-

rángos – Méhészkert – Parádóhuta – 

Köszörűs-völgyi víztározó – Parádsas-

vár. Találkozó 7.20-kor a Stadionok 

autóbusz-pályaudvaron, indulás 

7.45-kor ( jegyváltás a Vörösmarty 

th. megállóig). Túratáv: 14 km (lefelé 

haladó), költség: kb. 5000 Ft. A túrát 

vezeti: Takáts Ila.

Július 28. Bakony hegység. Útvonal: 

Hárskút – Papod-hegy (644 m), kilátó 

– Eplény. Találkozó 8 órakor a Népliget 

autóbusz-pályaudvaron, indulás 8.15-kor 

(jegyváltás Veszprémig). Túratáv: kb. 

12 km, költség: 5500 Ft. A túrát vezeti: 

Egyed Endre.

A túrákkal kapcsolatosan további 

felvilágosítást ad Versegi Károlyné a +36-

70-566-4887-es telefonszámon.

NYÁRI VÉRADÁS!
A Magyar Vöröskereszt július 31-én (szer-

dán) 14.30-tól 17.30-ig a Kondor Béla 

Közösségi Házban (Kondor Béla sétány 8.) 

szervez véradást.

A szervezők kérik, hogy a személyazono-

sító igazolványukat és a lakcímkártyájukat 

vigyék magukkal, s a TAJ-szám megadá-

sa is szükséges.

A véradás előtt étkezni kell, valamint sok 

folyadékot fogyasztani.

A Magyar Vöröskereszt adományvo-

nala: 1359.

INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt. 
 

Székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. I/5. 
Levelezési cím: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8. 

Telefon: +36-1-799-5110 
Fax: +36-1-799-5119 

Cégjegyzékszám: 01-10-047813 
Adószám: 24672331-2-42 

Email: info@interambulance.hu 
www.interambulance.hu 

Központi orvosi ügyeletek, háziorvosi praxisok üzemeltetése – Egészségügyi oktatás – Ingatlan bérbeadás 

 
 

 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 
 
 

EZÚTON TISZTELETTEL 
TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES 
BETEGEKET, HOGY 
 

 
A KÖZPONTI HÁZIORVOSI 

ÜGYELET 
 

2019.06.18.-án 
 

ÚJ CÍMRE KÖLTÖZÖTT ! 
 
 

 
ÚJ CÍM :   
 

1183 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 468. 
 
 
 
 
  

Család- 
és gyermekbarát
környezet

Nyitva: június 10-től szeptember 1-ig, 
minden nap 9.00-19:00 óra között

MEGÚJULVA VÁR 

A BÓKAY STRAND!
MEGÚJULVA VÁR 

A BÓKAY STRAND!  
szebb, kényelmesebb, 

biztonságosabb

Kedvező jegyárak

Teljesen felújított 
medencetér
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Az egy nemzethez tartozást erősítő találkozás volt SPORT

A kerület vitathatatlan sportköz-
pontja, utánpótlás-nevelő bázisa 
a Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia (VUA), amelynek edzéseit 
már több mint ezren látogatják. 

Az akadémia idén tíz turnus-
ban indított, illetve indít nyári 
táborokat. Az úszás-, a labdarú-
gás-, a küzdősport-, a vízilabda-, a 
streetdance, a jégkorong- és a sak-
ktábor mellett ezúttal is szerveztek 
egy olyan egyhetes tábort, amelyik 
minden sportágat magában foglal: 
ez a sportágválasztó tábor.

A sport mellett napi három-
szori étkezéssel, színvonalas 
programokkal és strandolással is 
várják a szervezők a sportágak-
kal megismerkedni akarókat. 

Akik a VUA-táborok valame-
lyikét választják, azoknak egyet-
len forinttal sem kell többet fi-
zetniük, mint tavaly, ez pedig 
igencsak ritkaság. A sporttábo-
rok heti díja idén is 22 ezer, az 
akadémiásoknak 17 600 forint, s 
emellett jár a 10 százalékos test-
vérkedvezmény is. 

A bizonyára az idén is nép-
szerű labdarúgásban a vakáció 
végéig, augusztus 16-ig indíta-
nak turnusokat a Vilmos Endre 
Sportcentrumban.  Az úszást 
választók számára egész nyáron 
táborozási lehetőséget biztosí-
tanak, augusztus 26-án indul az 
utolsó turnus a Bókay-kertben. 
A street dance-re kíváncsiak 
július 22-től augusztus 2-ig két 
turnusban a Csontváry Általá-
nos Iskolában ismerkedhetnek 
meg a táncos lépésekkel. 

SZÉKELYEK, MAGYAROK – ÉS A LABDA 
Csíkszeredai focitorna a barátság, az összetartozás jegyében

LEGYÉL AKADÉMISTA!
A sportágak végtelen sora várja a szünidőben
is a fiatalokat

– Nem kevesebb, mint tizen-
két utánpótlás-nevelő egyesület 
labdarúgó-szakosztálya és a fi-
atalokat elkísérő szülők, sport-
vezetők, szurkolók, vendégek 
varázsoltak felejthetetlen hangu-
latot Hargita megye székhelyére, 
Csíkszeredába – mondta az ese-

ményen részt vevő Lévai István 
Zoltán alpolgármester a hazaér-
kezése után. 

Az idén már negyedszer 
rendezte meg a csíkszeredai 
sportegyesület ezt a tornát. – 
Természetesen lényeges volt a 
jó szereplés, de ezúttal hasonló-

an fontosnak érezte mindenki, 
hogy az egy nemzethez tarto-
zást és annak megélését erősít-
sük. Mint minden évben, most 
is ez volt a torna legfontosabb 
üzenete. Átélve az erdélyi na-
pokat, mondhatom, kiválóan 
sikerültek. 

TÖKÉLETES 
HÁZIGAZDÁK
Az alpolgármester hozzátette, 
hogy nem is tudni, kiknek volt 
nagyobb az élményük… 

– A vendégeknek vagy a 
mindenre odafigyelő, rendkívül 

gondos házigazdáknak? De alig-
hanem mindenkinek, aki része-
se lehetett ezeknek a napoknak. 
A találkozókon zúgott a Hajrá, 
magyarok!, s ezt most valóban 
mindenki a magáénak érezhette. 

A torna székelyföldi főszerve-
zője, Tusnádfürdő polgármestere, 
Albert Tibor őszinte szavakkal be-
szélt az esemény megnyitásakor: 

– Mi nem tudunk számotokra 
mást nyújtani, mint amik va-
gyunk. Töltődjetek fel Székely-
földön, legyen emlékezetes min-
den pillanat, akár nyertek, akár 
kikaptok az adott meccsen. 

EGY NEMZETHEZ 
TARTOZUNK
– Megtiszteltetés és komoly fel-
adat e labdarúgótorna házigaz-
dájának lenni – emelte ki a be-
szédében Cseke Szilárd, az FK 

Csíkszereda sportigazgatója. – Ha 
a sportnak valóban van olyan ere-
je, hogy idegen nemzeteket köze-
lebb hoz egymáshoz, akkor ránk 
ez százszorosan érvényes, hiszen 
egy nemzethez tartozunk. 

A megnyitó után elsőként a 
Gyergyószentmiklós Jövő FC és a 
Csepel Utánpótlás Sportegyesület, 

valamint a Pestszentimrei SK és a 
Videoton FCF Baráti Kör Egyesü-
let fiataljai mérkőztek meg.

CÉLBA ÉRÜNK…
A magyarok végső szerepléséről 
a PSK utánpótlásedzője, Schrenk 
Rajmund számolt be. 

– Mindhárom korosztályban 
érdekeltek voltunk, jól szerepel-
tek, jó formát mutattak a gyere-
kek, még ha nem állhattak is do-
bogóra. A legjobban a legidősebb 
korosztály, a 2005–2006-ban szü-
letettek teljesítettek. Ők az ötödik 
helyen végeztek. Az egy korosz-
tállyal fiatalabbak a hetedik he-
lyen zártak, míg a 2009–2010-es 
fiatalok hatodikok lettek. 

Minden korosztályban nyolc-
nyolc csapat lépett pályára, tehát 
a PSK-sok nem voltak az utolsók.

–  Ez azért biztató, mert Pest-
szentimrén csak két és fél éve épít-
jük szisztematikusan az utánpót-
lást. Így érthetően nincsenek még 
„topon” ezek a srácok, de egyelőre 
nem is ez a dolguk. Tudjuk jól, 
hogy idő, türelem és kitartás kell 
ahhoz, hogy jó korosztályok ke-
rüljenek ki tőlünk, de biztosak 
vagyunk abban, hogy célba érünk.

Ők játszottak

A részt vevő csapatok: FK Csíkszereda, FC Székelyudvarhely, 
MSE 08 (Marosvásárhely), Gyergyószentmiklós Jövő FC, Sepsi 
OSK (Sepsiszentgyörgy), Kézdivásárhely SE, VSK Barót, Medve-tó 
Mobila Szováta, Csepel Utánpótlás Sportegyesület, Pestszentimrei 
Sportklub, Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Akadémia, Videoton 
FCF Baráti Kör Egyesület. Az együttesek három korosztályban – 
2005–2006, 2007–2008 és 2009–2010 – mérték össze az erejüket.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Itt a nyár, s természetes, hogy a szünidőt élvező gyerekek a sport 
felé is fordulnak, hiszen ennél egészségesebb, szórakoztatóbb elfog-
laltságot nehéz találni. A választáshoz kívánunk segítséget nyújtani az 

alábbiakban. 

�Benépesült június 17. és 21. között a Csomolungmát első magyar-
ként megmászó, erdélyi születésű Erőss Zsoltról elnevezett aréna 
melletti futballpálya Csíkszeredában. Negyedik alkalommal rendez-

ték meg itt a Székely–Magyar Utánpótlás Labdarúgótornát, hogy meg-
küzdjenek a csapatok e határokon átívelő torna helyezéseiért. 

ÉREMESŐ A POZSONYI VB-N 
Pozsonyban rendezték meg a WUKF karate-világbajnokságot, amelyen kiválóan szerepeltek a kerületi spor-
tolók, a SZAC Karate SE versenyzői. Öt arany-, két ezüst- és három bronzérem jelezte a felkészültségüket. 
Kiváló küzdelmek és győzelmek után világbajnoki aranyat nyert kumitéban Dudok Máté. 

A formagyakorlatokban (kata) taroltak a mieink: Dudás Éva, Szántai Luca, Szekrényesi Lili és Pénz-
es Tamás bizonyult a legjobbnak. Ezüstérmet nyert Boros Csaba és Woog Olivia, a Dudás Éva, Szekré-
nyesi Lili, Woog Olivia összeállítású triónak pedig bronzérem jutott.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

NEM SZÖKTEK EL EGYMÁSTÓL… 
Nemrégiben fejeződött be a BLSZ I. osztályú labdarúgó-bajnoksága, amelynek 
mezőnyében két kerületi csapat is szerepelt.

Sem a pestszentimrei PSK, sem a pest-
szentlőrinci SZAC nem reménykedhetett 
abban, hogy az utolsó bajnoki után feljebb 
kerül egy osztállyal, attól azonban egyi-
küknek sem kellett tartania, hogy lejjebb 
kell folytatnia majd az ősszel kezdődő új 
szezonban.

Nézzük, milyen bizonyítványt állított 
ki magának a két együttes.

Kettejük háziversenyét a lőrinciek 
nyerték, írhatnánk azt is, szoros küzde-
lemben. A SZAC 34 pontot gyűjtött a 30 
bajnokija során. Kilenc győzelem, hét 
döntetlen és 14 vereség állt a neve mel-
lett az utolsó sípszót követően. Ez egyfe-
lől azt jelentette, hogy a 9. helyet szerez-
te meg a csapat, másfelől azt, hogy egy 
pillanatig sem fenyegette a kiesés réme. 
A SZAC tehát klasszikus középcsapat-
ként fejezte be az idényt.

Nem sokkal, csupán négy ponttal maradt el (és le) tőle az imrei „szomszéd”, a PSK. Ez a gárda 30 
ponttal mehetett pihenőre az utolsó forduló után. Hét győzelem mellett kilencszer ikszelt, s a vere-
ségek száma az ő esetükben is 14 volt. Rövid matek, és máris kiszámítható, hogy ez a szereplés ke-
reken 30 pontot eredményezett, s egyúttal a bajnokság 12. helyét is jelentette a PSK-futballistáknak. 

Egyértelmű, hogy a szeptemberben kezdődő bajnokságban mindkét csapat előrébb szeretne lép-
ni, amit részben a saját utánpótlástól, részben a jó igazolásoktól remélnek.
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Sztárvendégek érkeznek a nyári sörfesztiválraSZABADIDŐ

FOVÉDNÖK: UGHY ATTILA POLGÁRMESTER
VÉDNÖK: GALGÓCZY ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER
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