
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– A Boney M. Lőrincen? Ez biz-
tos valami beugratás – mondta 
okoskodva több ismerősöm is, 
amikor a nyár közepén tudo-
mást szereztünk arról, hogy idén 
a kétnaposra tervezett Kézműves 
Sörfesztivál legnagyobb sztárja 
az eurodisco egyik legsikeresebb 
csapata, a Boney M. lesz. A hely-
színen, néhány perccel a koncert 
előtt, már ilyen megjegyzéseket 
hallottam: – Végül is, amikor 
megtudtam, hogy ez tényleg egy 
élő zenekar lesz eredeti tagokkal, 
elkezdett érdekelni.

ÉLŐBEN 
JÁTSZOTTAK
A kételyeket igyekezett eloszlat-
ni Ughy Attila polgármester is, 
amikor a kezdés előtt nagyon 
röviden köszöntötte a közönsé-
get és a fellépőket:

– Tudják, miért tartott ennyi 
ideig a soundcheck, vagyis az 
úgynevezett beállás? – tette fel 
a szónoki kérdést. – Mert sokan 
azt hitték, egy playback zenekar 
lép színpadra. Most minden-
ki láthatja, hogy nem így van. 
Nagyon jó szórakozást kívánok 
mindenkinek!

A Boney M. sikere valóban 
meggyőzött mindenkit. De ha-
ladjunk sorjában…

RETRÓ ÉS ÚJ 
HULLÁM
A sörfesztivál mint új rendezvény 
– Galgóczy Zoltán alpolgármester 
ötlete alapján – 2015-ben indult 
az önkormányzat támogatásával, 
és bár a középpontban a hazai 
kézműves, úgynevezett újhullá-
mos sörök álltak, akkor még egy 
fontos elem fókuszba került: a 
retroprogram. Aki ott volt, em-
lékszik: a közönséget Dévényi 

Tibi bácsi szórakoztatta, és a többi 
előadó is a nyolcvanas–kilenc-
venes évek fordulójának hangu-
latát idézte. 2016-ban hasonló 
szemlélet szerint szerveződött az 
esemény kulturális kínálata, és 
közben a fesztivál elvégzett még 
egy fontos küldetést: hozzájárult 
ahhoz, hogy a Kossuth tér, amely 

az elmúlt években több lépcső-
ben úgy újult meg, hogy közben 
eredeti ősfás-parkos hangulatát 
is megőrizte, valódi közösségi 
térré váljon. A sörfesztivál nyitott 
utat az ottani szabadtéri rendez-
vényeknek, így a kerületben ma 
élőknek már szinte ugyanolyan 
természetes, hogy a téren történik 

valami, mint azoknak a fiatalok-
nak, akik a hetvenes–nyolcvanas 
években a Lőrinci Ifjúsági Park 
koncertjeire jártak ugyanide. 

A sörfesztivál jubileumhoz 
érkezett, ezért a szervezők úgy 
gondolták, az ötödik évfordulót 
érdemes valami különlegesség-
gel megünnepelni, Ez a külön-
legesség az volt, hogy rendkívül 
népszerű előadók léptek szín-
padra a két nap alatt. A szombati 
nap sztárja a TNT együttes és a 
Best of Geszti produkció volt, 
míg vasárnap a Sub Bass Mons-
ter és a Boney M. szórakoztatta 
a közönséget számos más fellépő 
mellett. A közönség nem csaló-
dott, remek hangulatú két nap 
volt, amelynek sikeréhez a jó 
időjárás is hozzájárult.
 Folytatás a 7. oldalon
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Világsztárok Lőrincen!
 
Minden eddiginél több látogató a sörfesztiválon

�A BÓKAY-KERTBE KÖLTÖZÖTT ÁT AZ ÖTÖDIK SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLŐ KÉZMŰVES SÖRFESZTIVÁL AUGUSZTUS 3–4-ÉN. AZ ÁT-
TELEPÜLÉS HASZNOS VOLT, HISZEN A RENDEZVÉNYNEK 2015 AUGUSZTUSA ÓTA HELYET ADÓ KOSSUTH TÉR EGÉSZEN BIZTOSAN 
SZŰKÖSNEK BIZONYULT VOLNA MOST. AZ ÉRDEKLŐDÉS EGYIK OKA A BONEY M. FELLÉPÉSE VOLT.

AKTÍV NYUGDÍJASOK

RÉGÓTA ISMERT TÉNY, hogy a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. családbarát munkahely. 
Kevésbé ismert, de az is nyilvánvaló tény, hogy 
az önkormányzat cége az idősebb korosztály 
szakértelmére is számít: jelenleg hatvan nyug-
díjas dolgozik itt kölcsönös megelégedésre 
alkalmazotti vagy megbízásos jogviszonyban, 
szellemi vagy fizikai területen egyaránt.

ÚJ JÁTSZÓTÉR

AZ ERDŐ KÖZVETLEN SZOMSZÉDSÁGÁBAN, 
árnyékos zöld területen adták át július 18-án a 
Gyerekzsivaj program keretében a Szűr utcai új 
játszóteret. A rövid ünnepi programot követően 
birtokba is vehette a célközönség a játszóhe-
lyet. Az átadáson a gyerekek „menetlevelekkel” 
járhatták végig a játszótér különböző állomása-
it, majd ajándékokban is részesülhettek. 

SIKERES AKCIÓTERV

JÚLIUS 1-JÉTŐL az eddiginél is többféle ügyet 
intézhetünk a kormányablakokban. A család-
védelmi akciótervhez tartozik a nagycsaládo-
sok autóvásárlási támogatása és a babaváró 
támogatás, a jelzáloghitel csökkentése, illetve 
elengedése és a kibővített családi otthont-
eremtési kedvezmény (CSOK). Az ügyintézé-
séhez továbbra is célszerű időpontot foglalni.

HATÁRTALANUL

AZ ELMÚLT TANÉVBEN is több kerületi általános 
iskola pályázott sikeresen az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által támogatott Határ-
talanul! programra. A Bókay, a Csontváry, az 
Eötvös, a Kandó és a Kastélydombi iskola 7. 
évfolyamos diákjai Erdélyben, a brassósok a 
Vajdaságban jártak, megcsodálva az adott 
környék építészeti és természeti szépségeit.

BÚCSÚ

ÉLETÉNEK 92. ÉVÉBEN ELHUNYT Nemcsics 
Antal festőművész, egyetemi tanár, a műszaki 
tudományok doktora.  Nevéhez fűződik a Colo-
roid-színrendszer kidolgozása és annak alapján 
városképi együttesek, középületek színének a 
megtervezése. Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
díszpolgárának a XVIII. a kerületben is több 
épület, templom dicséri a keze munkáját.
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„A sörfesztivál jubileumhoz érkezett, 
ezért a szervezők úgy gondolták, az ötödik 
évfordulót érdemes valami különleges-
séggel megünnepelni. Ez a különlegesség 
az volt, hogy rendkívül népszerű előadók 
léptek színpadra a két nap alatt.”
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Idősebb korban is lehet dolgozni a kerületbenKÖZÉLET

VÁROSKÉP 

Sokan vannak, akik a nyugdíja-
zás utáni éveket nem szeretnék 
kizárólag pihenéssel tölteni, 
folytatni kívánják az aktív éle-
tet, ezért teljes vagy részidős 
munkát vállalnak. Akik a ke-
rületiek közül így döntenek, 
azoknak könnyű dolguk van, 
ugyanis a Városgazda18 – vagy-
is a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. – örömmel fo-
gadja a tapasztalt szakembere-
ket. Néhányat közülük bemuta-
tunk az alábbi sorokban.

NYUGDÍJBAN 
FOLYTATTA
Horváth Lajosné Margitka, a 
vagyongazdálkodási divízió 
titkársági asszisztense 27 éve 
dolgozik a Városgazdánál, il-
letve a társaság jogelődjeinél. 
Tíz éve nyugdíjasként teszi ezt, 
és úgy gondolja, hogy amíg 
bírja a feladatok elvégzését, ad-
dig számíthatnak rá. 

– Nekem jó, hogy dolgo-
zom, mert szellemileg és fi-
zikailag is karbantart. Régóta 
benne vagyok, hiányozna, ha 
nem végezhetném ezt a mun-
kát – árulta el. – Jól érzem ma-
gamat, szeretek itt dolgozni, 
és a pénz is jól jön. Hatórás a 
munkaidőm, így könnyebb a 
munkavégzés, és marad sza-

bad időm is, ami fontos, mert 
hamarosan nagymama leszek. 
A kollégáim kedvesek, jó a 
munkahelyi légkör, sokszínű 
a munka. Nyugodt szívvel me-
rem ajánlani bárkinek munka-
helyként a Városgazdát.

JÓ A KÖZÖSSÉG
Margitkával ellentétben Kis Já-
nos még fiatal motoros a cég-

nél, ő a BKV-tól ment nyug-
díjba 2018 tavaszán, addig a 
4-es metrónál dolgozott gé-
pészként. János kerületi lakos, 
és a Gerely-pályára jár futni, 
ahol tavaly szeptemberben 
meglátta a pályagondnokokat 
fűnyírás közben. Egyből meg-
fogalmazódott benne, hogy ezt 
a munkát ő is szívesen végez-

né. Odament a munkásokhoz, 
és megkérdezte, miként lehet 
jelentkezni. A szavakat tettek 
követték, és már lassan egy éve 
az ő keze alatt is szépülnek a 
pályák.

– Leköt ez a munka, jó le-
vegőn vagyok, jók a kollégák, 
jó a közösség, mozgok, hasz-
nosnak érzem magam. Mi kell 
még? – tette fel mosolyogva a 
költői kérdést. 

SOK MINDEN 
MOTIVÁL
A gépkocsivezetők között is 
találunk nyugdíjasokat, töb-
bek közt Csáki István is ilyen 
pozícióban dolgozik már két 
éve. István egykor sikeres vál-
lalkozó volt, aztán tőle függet-
len okok miatt véget ért az a 
korszak. Több tényező is moti-
válja, hogy dolgozzon: az egyik 
az, hogy alacsony a nyugdíja…

– Örülök, hogy van ilyen 
lehetőség, hogy nyugdíjasként 
dolgozhatok – mondta. – Sok 
nyugdíjas gondban lenne, ha 
nem tudná kiegészíteni a nyug-
díját valamilyen más kereset-
tel. Van még két nagy célom az 
életben: venni egy horgászta-
nyát és kirándulásokra vinni a 
feleségemet, megmutatni neki 
sok helyet az országban. Az 
embereknek megvannak a ha-
tárai, de ha meg tudok valamit 
csinálni, akkor még érek vala-
mit. A Lőrinci úton lakom, és 
amikor munkát kerestem, fon-
tosnak tartottam, hogy ne kell-
jen sokat utazni, a Városgazda 
Péterhalmi úti telepe pedig 
közel van hozzánk. Elmentem 
a cég HR- irodájába, elmond-
tam, hogy mikhez értek, és az-
óta itt dolgozom – idézte fel a 
kezdeteket István. 
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jelenleg hatvan nyugdíjas dolgozik itt alkalmazotti vagy megbízásos jogvi-
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NYUGDÍJBAN,  
DE MUNKÁBAN

Minden szakemberre számít a Városgazda18 

A Városgazdánál dolgozó nyugdíjasok örömmel végzik munkájukat

„Az embereknek megvannak a ha-
tárai, de ha meg tudok valamit csi-
nálni, akkor még érek valamit” – véli 
Csáki István gépkocsivezető.
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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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A gyerekek, a szülők és a nagyszülők is jól érezhetik magukat az új játszótéren FEJLESZTÉS

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

„ SZÉPÍTJÜK ÉS FEJLESZTJÜK  
A KÖZTERÜLETEINKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

A SZŰR UTCAI JÁTSZÓTÉR FÖLÉ EMELKEDVE
Átadták a Gyerekzsivaj program újabb állomását

BODZAY ZOLTÁN 

Délelőtt ugyan még esett az eső 
azon a bizonyos július 18-án, de 
aztán meghátrált az időjárás, 
mert az nem lehet, hogy annyi 
munkára és várakozásra ne te-
hessék fel a koronát az érintet-
tek egy átadó ünnepséggel, így 
aztán délutánra kisütött a nap. 
Minden összejött ahhoz, hogy 
kicsik és nagyok, gyermekek és 

szüleik, sok esetben a nagyszü-
leik is jól érezzék magukat a ját-
szótér átadásának napján. 

KÖZKÍVÁNATRA 
ÉPÜLT
Lévai István Zoltán nagy öröm-
nek nevezte, hogy az önkor-
mányzat ismét egy új játszóteret 
adhat át a gyerekeknek. Az alpol-
gármester a Gyerekzsivaj elneve-

zésű játszótér-felújítási program-
ról elmondta, hogy azt az elmúlt 
évi kerületi közvélemény-kutatás 
alapján állították össze.

– A felmérést a játszóhelyeket 
leginkább ismerők, a szülők kö-
rében végeztük. Megkérdeztük, 
hogy szerintük melyek azok a 
játszóterek, amelyek megújítás-
ra szorulnak, illetve milyen új 
elemeket látnának szívesen eze-
ken a helyeken. Ennek alapján 

indult el a Gyerekzsivaj prog-
ram, amelynek keretében eddig 
már három játszótér újult meg, 
a Szűr utcai a negyedik. Talán 
még örvendetesebb, hogy ezen 
a helyszínen egy teljesen új ját-
szótérről beszélhetünk – hang-
súlyozta Lévai István Zoltán.

Az alpolgármester hozzátette: 
ugyanitt évtizedekkel korábban 
volt már egy játszótér, amely az 
idők során valamiért megszűnt. 
A lakók jelzései és véleményei 
alapján a körzet önkormányzati 
képviselője, Galgóczy Zoltán ígé-
retet tett a környékbeli gyerme-
kes családoknak a játszótér meg-
építésére. Ennek köszönhető, 
hogy a kivitelezést követő-
en az erdő közvetlen 
szomszédságában, az 
árnyékos zöld terü-
leten létrejöhetett az 
átadó ünnepség. 

Lévai István Zol-
tán egyúttal 
bejelentet-
te, hogy 
még a 
nyár fo-
lyamán 
e l k e z -
dődik a 
Herrich 
K á r o l y 
téren egy olyan 
játszótér épí-
tése, amelyik 
lehetőséget te-
remt arra, hogy 
az ép és a moz-
gássérült kis-

gyerekek egy helyen játsszanak, 
mozogjanak. Ez az újabb játszó-
tér a remények szerint szeptem-
ber végéig elkészül. Létrehoznak 
itt egy kültéri fitneszparkot is, 
amilyenhez hasonló kialakítását 
tíz helyen tervezi a kerületben az 
önkormányzat. 

HÁZASPÁROK 
GYERMEKEKKEL
Galgóczy Zoltán örömét fejez-
te ki, hogy Szent Imre-kertvá-
rosban sikerült egy kicsi, de az 
itt élők számára nagyon fontos 
fejlesztést megvalósítani. Az al-
polgármester szerint a hely adta 
magát a játszótér kialakításához, 

amire a lakók részéről nagy 
igény mutatkozott, hiszen a 
környéken örvendetesen sok 
fiatal házaspár lakik gyerme-
kekkel. 

– Önöknek köszönhető első-
sorban ennek a játszótérnek a 
létrejötte – mondta –, hiszen az 
itt élők kérték ezt a fejlesztést, 
az önkormányzat és azok, akik 
részt vettek benne, csak igye-
keztünk megfelelni ezeknek az 
igényeknek.

Az alpolgármester arra kérte 
a szülőket, hogy próbáljanak vi-
gyázni erre a játszótérre, amelyet 
egyelőre nem kívánnak bekerí-
teni, nem kulcsos játszótér lesz, 
hanem bíznak az itt élőkben és 
a használókban, hogy megóv-
ják, amennyire lehet. Egyben 
felhívta a figyelmet arra, hogy 
a tervezők ezen a játszótéren is 
gondoltak a szülőkre és a nagy-
szülőkre, mert itt szintén elhe-
lyeztek olyan fitneszeszközöket, 
amelyek segítségével az idősebb 
korosztályhoz tartozók is meg-
mozgathatják magukat. 

Estig játszottak

Az átadáson a gyerekek „menetlevelekkel” járhatták 
végig a játszótéren létesített különböző állomáso-
kat, majd – megszerezve a szükséges pecsétet 
– ajándékokban részesülhettek. Aztán kezdetét 

vette az estig tartó játék, melynek első részeként 
a Szeleburdi színház Kuglóf király meséi című 
előadását tekinthették meg a gyerekek, majd 
Kozma Zsófia Fittmóka-programján vehet-
tek részt, amihez a szülők és a nagyszülők is 

csatlakozhattak. Volt ezenkívül felfújható csúszda 
és ugrálóvár, kézműves foglalkozás és rendőrségi szi-
mulátor, valamint közelebbről is meg lehetett vizsgálni a 
Városgazda Zrt. helyszínen tartózkodó nagyobb gépeit. 
A bátrabbak az emelőkosaras autóra merészkedve a 
környező fák fölé emelkedhettek, s ők vélhetően soha 
nem felejtik el ezt a napot, amikor onnan föntről is 
letekinthettek a játszótérre.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az erdő közvetlen szomszédságában, árnyékos zöld területen ad-
ták át július 18-án a Gyerekzsivaj program keretében a Szűr utcai új 
játszóteret. A rövid ünnepi programot követően birtokba is vehették a 

gyerekek a játszóhelyet.
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A családvédelmi akciótervről érdeklődő ügyfeleket soron kívül fogadjákKÖZÉLET

ÚJ MUNKARENDBEN TÖBB ÜGYET INTÉZNEK
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

BODZAY ZOLTÁN 

A kormány július 1-jétől elérhe-
tővé tette a családvédelmi akció-
terv új elemeit.

– Ide tartozik a nagycsaládo-
sok autóvásárlási támogatása, a 
babaváró támogatás, a jelzáloghi-
tel csökkentése, illetve elengedé-
se, valamint a kibővített családi 
otthonteremtési kedvezmény 
(CSOK). Az új családtámogatá-

sokhoz szükséges hatósági igazo-
lások iránt már az első hetekben 
komoly érdeklődést tapasztal-
tunk a kerületi kormányablakban 
– mondta Hodruszky Csaba. 

NAGYCSALÁ-
DOSOK ELŐNYBEN
A Budapest Főváros Kormányhi-
vatalához tartozó XVIII. Kerületi 
Hivatal vezetője azt is elmondta, 

hogy a leggyakoribb ügytípus 
a nagycsaládos kedvezmények 
igénybevételére szóló tb-igazolás 
kiadásához szükséges igazolási 
kérelem. Július első két hetében 
csak a kerületi kormányablakban 
81 ilyen kérelmet nyújtottak be: 
48-an a nagycsaládosok autóvá-
sárlási támogatását intézték, 23-
an pedig a jelzáloghitel-tartozá-
sukat. Mint azt Hodruszky Csaba 
elmondta, ennél lényegesen na-

gyobb számban adtak tájékozta-
tást az érdeklődőknek. A család-
védelmi akciótervről érdeklődő 
ügyfeleket soron kívül fogadják a 
kormányablakban.

ÚJABB 
ÜGYTÍPUSOK
További újdonságokat is beve-
zettek a kormányablakokban: az 
európai uniós egészségbiztosítási 
kártyára eddig csak a kérelmet 
lehetett benyújtani a kormányab-
lakokban, majd az ügyfeleknek 
8–10 napot kellett várniuk, míg 
az okmány megérkezett. Kedve-
ző változás, hogy most már bár-
melyik magyar állampolgárnak 
azonnal el tudják készíteni az ok-
mányt helyben is. Az első hetek-
ben az uniós egészségbiztosítási 
kártyából mintegy háromszázat, 
TAJ-kártyából mintegy százat 
adtak ki a XVIII. kerületi kormá-
nyablakban. 

A kormányablakokban 
most a Magyar Államkincstár 
legújabb kötvényét, a Magyar 
Állampapír Pluszt is jegyezni 
lehet.
– Amióta ezt az államkötvényt 
meghirdették, sokan jönnek be 
hozzánk kifejezetten ezért – tud-
tuk meg a hivatalvezetőtől.

ÚJ NYITVATARTÁS
A sok újítás mellett július 1-jétől 
megváltozott a kormányablakok 
nyitvatartási rendje is. Ez többek 
között azt jelenti, hogy immár 
egységesen hetente 40 órán ke-
resztül fogadják az ügyfeleket a 
budapesti és a Pest megyei kormá-
nyablakok. 

Hodruszky Csaba tájékozta-
tása szerint a módosítás az ügy-
felek számára kedvező, mivel az 
új ügyfélfogadási rendnek kö-
szönhetően a nyitvatartás teljes 
ideje alatt folyamatosan több 
ügyintéző dolgozik a kormá-
nyablakokban. Eddig ugyanis 
két műszakban dolgoztak az 
ügyintézők. A hivatalvezető 
szerint ez a megoldás ugyan-

akkor az ügyintézőknek is elő-
nyös, hiszen azzal, hogy nincs 
két- vagy másfél műszakos idő-
beosztásuk, a saját és a családi 
életük megszervezése is köny-
nyebbé válhat. 

IDŐ- ÉS HELYSZÍN-
FOGLALÁS
Az új nyitvatartással olyan szem-
pontból is alkalmazkodni igyek-
szik a kormányablak az ügyfelek 
igényeihez, hogy hétfőn már kora 
reggel, 7 órától, míg szerdán este 
8-ig áll a rendelkezésükre.

– Célszerű előre időpontot 
foglalni, mert aki így tesz, az a 
várakozási idő döntő részétől 
mentesül. Telefonon a 1818-as 
kormányzati ügyfélvonalon le-
het időpontot foglalni, illetve 
elektronikus úton, az ügyfélka-
pun keresztül is lehetőség van 
rá. A helyszín is szabadon kivá-
lasztható, hiszen a kormányab-
lak szolgáltatásai nem helyhez 
kötöttek, ezért az országban bár-
hova, akár még a nyaralás hely-
színére is lehet időpontot foglal-
ni – mondta a hivatalvezető.

�Elindította a kormány a családvédelmi akciótervet, így július 1-jétől az eddiginél is többféle ügyet 
intézhetünk a kormányablakokban. Az igazolványokkal kapcsolatos ügyek intézéséhez továbbra 
is célszerű időpontot foglalni.

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET 
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

CÍMZETES FŐJEGYZŐ  

1184 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 400.    1675 BUDAPEST, PF. 49.    TEL.: 296-1300    www.bp18.hu 

Közlemény
a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választása időpontjának kitűzéséről 

Áder János Köztársasági Elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjában 
biztosított jogával élve a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását 

2019. október 13. napjára 

tűzte ki.

Budapest, 2019. július 26. 

dr. Molnár Ildikó
HVI vezető 

s.k.
 

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

„ FOLYAMATOSAN KORSZERŰSÍTJÜK 
AZ INTÉZMÉNYEINKET”
Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület
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Szent György- és Szent Flórián-díjakat adtak át KÖZÉLET

Több művészeti műhely is 
működik a Pestszentimrei 
Közösségi Házban mindazok 
számára, akik hódolni sze-
retnének rajzolási, festészeti 
szenvedélyüknek, hobbijuk-
nak. Ezekből kettőnek: a Mű-
vész Műhelynek és a Művé-
szetterápiás csoportnak volt 
kiállítása a közelmúltban.

„Hinnünk kell benne, 
hogy tehetségesek vagyunk 
valamiben, és ezt a valamit 
meg is tudjuk valósítani” – 
ezek Marie Curie Nobel-díjas 
tudós biztató szavai, ame-
lyekhez hozzátehetjük: s meg 
is tudjuk mutatni másoknak 
azt a „valamit”. Nos, június-
ban szép kiállításon mutat-
kozhattak be azok az amatőr 
művészjelöltek, akik hittek 

magukban, a tehetségükben, 
amit a szakkörökben ki is 
bontakoztattak. Ennek gyü-
mölcseit heteken át láthattuk 
a PIK Galériában. 

A Művész Műhely és a Mű-
vészetterápiás csoport közös 
kiállítását ez utóbbi vezetője, 
Bach Beatrix Regina nyitotta 
meg. A kiképző művészet-
terapeuta, mentálhigiénés 
szakember elmondta többek 
között, hogy az alkalmazott 
Katarzisz Komplex Művé-
szetterápia módszerével a ter-
mészet rendjére hangolódva 
relaxáció, vers és zene által 
inspirált belső képeket, lelki 
élményeket jelenítenek meg, 
dolgoznak fel akvarell, olaj-
pasztell, agyag, montázs és 
kollázs segítségével. 

– A kezeink közül kikerült 
alkotásra mint tükörbe néz-
hetünk, melyben megláthat-
juk az aktuális lelki konfliktus 
mélyben megbúvó okait – tet-
te hozzá. 

Egyébként a csoportok ide-
ális létszáma 12 fő, így a leg-
hatékonyabb a foglalkozás. 

A Művész Műhely veze-
tője, Halász Alexandra is kö-
szöntötte a résztvevőket, és 
elmondta, hogy a „műhely-
be” jelentkezők különböző 
képzőművészeti technikákkal 
ismerkedhetnek meg – per-
sze, már csak ősztől, addig 
az amatőr művészek, akiknek 
egyben terápia is az alkotás, a 
nyári élményeiket dolgozhat-
ják fel. 

(temesi)

KÖZÖS PLATFORMON A JOBBIK ÉS AZ MSZP 
Minden jel arra mutat, hogy a kormánnyal szemben álló pártok úgynevezett technikai szö-
vetségbe tömörülve készülnek az önkormányzati választásra. Ezt július 25-én jelentették 
be a polgármesteri hivatal előtt.

Kerületi ellenzéki politikusok, illetve a kormánnyal szem-
ben álló pártok képviselői közösen tartottak sajtótájékoz-
tatót július 25-én az Üllői úton, a Polgármesteri Hivatal 
lépcsőjén. Bejelentésük szerint a kormánypártot kihívó 
erők – az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Momentum, az LMP, 
a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Jobbik – egy 
úgynevezett technikai szövetségbe tömörülve működnek 
együtt a helyhatósági választáson. Az érintett politikai szer-
vezetek minderről több hónapig elhúzódó tárgyalások után 
döntöttek, és az együttműködés a teljes fővárosra kiterjed, 
pontosan meghatározva, melyik kerületben melyik párt de-
legáltját jelölik közösen (I. kerület V. Naszály Márta – Párbeszéd, II. kerület Őrsi Gergely – MSZP, III. kerület Kiss 
László – MSZP, IV. kerület Déri Tibor – Momentum, V. kerület Tüttő Kata – MSZP, VI. kerület. Soproni Tamás 
– Momentum, VII. kerület Niedermüller Péter – DK, VIII. kerület Pikó András – Momentum (civil), IX. kerület 
nincs megállapodás, X. kerület Somlyódy Csaba – MSZP, XI. kerület László Imre – DK, XII. kerület Élő Norbert 
– DK, XIII. kerület Tóth József – MSZP, XIV. kerület Horváth Csaba – MSZP, XV. kerület Németh Angéla – DK, 
XVI. kerület Nemes Gábor – DK, XVII. kerület Gy. Németh Erzsébet – DK, XVIII. kerület Szaniszló Sándor – 
MSZP, XIX. kerület Gajda Péter – MSZP, XX. kerület  Balog Róbert – független, XXI. kerület Erdősi Éva – MSZP 
(civil), XXII. kerület Havasi Gábor – Momentum, XXIII. kerület Berecki Miklós – Jobbik).

A bejelentéseket egy furcsa epizód követte: a XVIII. Kerületi Polgárok Egyesülete már másnap, július 
26-án Facebook-bejegyzésben közölte, hogy ők nem írták alá az ellenzéki együttműködési megállapo-
dást, ezért minden alap nélkül szerepelnek a szórólapokon. „Egyesületünk nem tagja a kerületi pártokat 
tömörítő ellenzéki összefogásnak, és nem aláírója a politikai, választási együttműködési megállapodá-
suknak. Ebből adódóan félreérthető, és nem a tényeket tükrözi, hogy nevünk a pártok mellett megjelent 
a kerületi postaládákba bedobott kampányanyagon.” – fogalmazott közleményében az egyesület. 

Városkép

A BIZTONSÁGUNKÉRT DOLGOZNAK
Rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek és polgárőrök részesültek elismerésben július 9-én.

„Terápiás” kiállítás 
a PIK-ben

A Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért Szent György- 
és Szent Flórián-díjat, valamint e 
kitüntetésekhez kapcsolódó ju-
talmakat, elismerő okleveleket, 
továbbá a polgárőri tevékenysé-
gért elismerő okleveleket és ju-
talmakat adományozott a Pest-
szentlőrinc-Pestszentimréért 
végzett kiemelkedő munkáért.

Az ünnepségen Ughy Attila 
megköszönte azoknak a munká-
ját, akik azért dolgoznak, hogy 
a kerületiek biztonságban érez-
hessék magukat. 

– Olyan közösséghez tarto-
zunk, ahol a polgáraink béké-
ben, nyugalomban élhetnek. En-
nek az életnek a feltételeit olyan 
együttműködés adja, amilyenre 
minden település büszke lenne. 
Az önkormányzat, a katasztró-

favédelem, a rendőrség, a pol-
gárőrség és az egyéb szerveze-
tek, mint például a mezőőrség, 
évek óta hatékonyan dolgoznak 
együtt. És nemcsak a rendvéde-
lem, a biztonság területén, ha-
nem a zöldterületek védelméért, 
az illegális szemétlerakás ellen 
is egyre sikeresebb munkát vég-
zünk közösen – mondta többek 
között a polgármester.

A Szent György-díjat és a di-
csérő okleveleket a kuratórium 
elnökeként Ughy Attila, a kura-
tórium alelnökeként Lévai István 
Zoltán alpolgármester, valamint 
Potyondi István alezredes, a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányság helyettes vezetője 
adta át.

Ebben az évben Major Judit 
rendőr százados részesült Szent 

György-díjban, Szent György 
dicsérő oklevelet és jutalmat né-
gyen kaptak, míg további juta-
lomban tizenegyen részesültek a 
rendőrség kötelékéből.

A Szent Flórián-díjat és a 
dicsérő okleveleket Ughy Attila 
és Lévai István Zoltán mellett 
Varga Ferenc tűzoltó dandártá-
bornok, a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság vezetője, 
Répássy Zsolt tűzoltó százados, 
a Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Hatósági Osztályá-
nak vezetője, valamint Tordai 
László tűzoltó alezredes, a XIX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság vezetője adta át.

Szent Flórián-díjban részesült 
Máté Árpád tűzoltó főtörzsőr-
mester, dicsérő oklevelet és ju-
talmat kilencen kaptak, s a köz-

alapítvány dicsérő oklevélben 
részesített a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
állományában szolgálatot teljesí-
tő további öt főt is. 

A polgárőri jutalmakat Ughy 
Attila, Lévai István Zoltán és 
Tóth István Sándor, a Budapesti 
Polgárőr Szövetség elnöki kabi-
netjének vezetője adta át.

A közalapítvány dicsérő ok-
levélben és pénzjutalomban ré-
szesített 4-4 főt az Erzsébettelepi 
Polgárőr Egyesülettől, az Imrei 
Polgárőr Csoporttól, valamint a 
Lőrinc-kertváros Polgárőr Csoport 
és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől.

A pohárköszöntőjében Varga 
Ferenc gratulált az elismerésben 
részesülőknek. 

B. Z.

GYÜMÖLCSNAP ÉS 
FEJLESZTÉSEK A ZENEVÁRBAN 
A szokásosnál is több fajta gyümölcsöt kóstolhattak 
meg július 16-án az öko-veteményeskerttel is rendelke-
ző Zenevár óvodába járó gyerekek. Egyszerre nyolcféle 
gyümölcsből válogathattak, és még repetázhattak is.

Szinte minden gyerek végigkóstolta – nem is egyszer – a banánból, 
narancsból, szőlőből, sárgabarackból, almából, körtéből, dinnyéből 
és őszibarackból álló kínálatot.  Máskor is kapnak az óvodai étke-
zésük során valamilyen gyümölcsöt, de ennyifélét egyszerre nem. 

Ez a nap az egészséges étkezésről, a szervezetünk számára el-
engedhetetlenül fontos gyümölcsfogyasztásról szólt. A VEKOP-pá-
lyázaton nyert forrásokkal a kerületi önkormányzat egy hároméves 
programhoz társult. A Fáy utca és környéke integrált szociális reha-
bilitációja elnevezésű projektben két kerületi óvoda vesz részt. Az 
egyik a Lakatos-lakótelepen található Szivárvány, a másik a Zene-
vár. A program keretében a Szivárványban július 9-én is rendeztek 
hasonló gyümölcsös napot, ahol Horváthné Kapocsi Anikó óvoda-
vezető elmondta, hogy erre az alkalomra az óvodásokon túl meghí-
vást kaptak a nyugdíjas egyesületi tagok is, elősegítve ezzel az eltérő 
generációk együttlétét és a közös élményszerzést. 

Az eseményen részt vevő Galgóczy Zoltán alpolgármester ki-
emelte, milyen fontos, hogy a gyerekek figyelmét minél fiatalabb 
korban hívjuk fel a gyümölcsfogyasztás fontosságára. 

A Zenevárban 2015-ben voltak nagyobb beruházások, amikor a 
komplett energetikai felújítás keretében szigetelték a homlokzatot, 
és kicserélték a nyílászárókat is. 2016-ban elkészült az ovifocipálya, 
a mostani év elején pedig birtokba vehették a gyerekek az új vilá-
gítással és az ízületeket kímélő padlózattal ellátott tornaszobát is. 

A kerületben található valamennyi óvodára kiterjedő ját-
szóeszköz-telepítési program kezdeti nyomai is látszanak már a 
Zenevár óvoda kertjében, hiszen itt kezdődött el a húsz főóvodára 
kiterjedő munka. 

Az intézmény vezetője, Vecsei Brigitta elmondta, hogy várha-
tóan szeptemberben adják át az új játszóeszközöket. Új hinta és 
mászóka épül, valamint egy trampolin nevű süllyesztett ugráló, 
amelyek minden bizonnyal elnyerik majd a gyerekek tetszését.

-bodzay-
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A képviselő-testület február 21-i ülésén született rendeletek, határozatokKÖZÉLET

SZÁMOS KERÜLETI FÖLDÚT 
KAP SZILÁRD BURKOLATOT

Rendeletek 
1. A képviselő-testület 11 igen, 
4 nem szavazattal és 2 tartóz-
kodással megalkotta 1/2019. 
(II.21.) sz. rendeletét az önkor-
mányzat 2018. évi költségveté-
séről szóló 27/2017. (XII.15.) 
sz. rendelet módosításáról.
2. A testület 14 igen szavazattal, 
3 tartózkodással hozta meg a 
2/2019. (II. 28.) sz. önkormány-
zati rendeletet a személyes gon-
doskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. 
(II.1.) sz. rendelet módosításá-
ról.
3. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 3 tartózkodás-
sal megalkotta 3/2019. (II.28.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevé-
teléről és térítési díjairól szóló 
12/2008. (IV.22.) sz. rendelet 
módosításáról.
4. A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag hozta meg a vál-
toztatási tilalom elrendeléséről 
szóló 4/2019. (II.21.) sz. önkor-
mányzati rendeletét.
5. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egybehangzóan al-
kotta meg a 2019. évre vonat-
kozó igazgatási szünet elrende-
léséről szóló 5/2019. (II. 28.) sz. 
önkormányzati rendeletét. 

Határozatok
6. A testület 14 igen és 3 nem 
szavazattal úgy döntött, hogy 
a lakások bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 19/2011. (V.31.) 

sz. önkormányzati rendelet 67. 
§ (6) bekezdése alapján 2019. 
december 31-ig nem kíván a 
lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. tör-
vény alapján elővásárlási joggal 
érintett önkormányzati tulaj-
donban lévő lakást elidegení-
tésre kijelölni. Beérkezett vételi 
ajánlat esetére felhatalmazta a 
tulajdonosi bizottságot, hogy 
ebben az évben minden ilyen 
esetben egyedileg döntsön. A 
meghozott döntésekről tájé-
koztatnia kell a testületet.
7. Az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tu-
lajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V.31.) sz. ren-
delet 19. § (1) bekezdése és 20. 
(2) bekezdése alapján a képvi-
selő-testület 17 egyhangú igen 
szavazattal hozzájárult, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata a XVIII., Tele-
ki u. 4. alatti ingatlanon (hrsz. 
155150) egy parkolóhelyet 2018. 
február 17-től számított öt évre a 
Városrehabilitáció18 Zrt. térítés-
mentes használatába ad.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre, a ha-
szonkölcsön-szerződés véglege-
sítést követő aláírására.
  8. Az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 30. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján 

a képviselő-testület 11 igen, 
5 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat nyílt árverésen 
való értékesítésre jelöli ki az 
alábbi ingatlanokat:

– a 1186 Margó Tivadar ut-
cában található, 150228/150 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terü-
let megnevezésű, 4153 m2 nagy-
ságú ingatlant. Kikiáltási ár: az 
értékbecslésben meghatározott 
bruttó 203.497.000 forint.

– a 1188 Iharos Sándor utca 
18. alatti, 145111/281 hrsz-on 
nyilvántartott, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, 808 
m2 nagyságú ingatlant. Az in-
gatlan kikiáltási ára az érték-
becslésben meghatározott brut-
tó 21.008.000 forint.

– a 1188 Iharos Sándor utca 
16. alatti, 145111/282 hrsz-on 
nyilvántartott, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, 815 
m2 nagyságú ingatlant. Kikiál-
tási ár: az értékbecslésben meg-
határozott bruttó 21.190.000 
forint.

– a 1188 Iharos Sándor utca 
14. alatti, 145111/283 hrsz-on 
nyilvántartott, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, 819 
m2 nagyságú ingatlant. Kikiál-
tási ár: az értékbecslésben meg-
határozott bruttó 21.294.000 
forint.

– a 1188 Iharos Sándor utca 
12. alatti, 145111/284 hrsz-on 
nyilvántartott, kivett beépítet-
len terület megnevezésű, 823 
m2 nagyságú ingatlant. Kikiál-
tási ár: az értékbecslésben meg-

határozott bruttó 21.398.000 
forint.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert 
az árverés kiírására és az egyéb 
szükséges intézkedésekre, vala-
mint sikeres árverés esetén az 
adásvételi szerződés aláírására.
9. A Korábban ingyenes hasz-
nálatba adott eszközök térí-
tésmentes tulajdonba adása a 
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala részére című napirendi 
pontot az előterjesztő vissza-
vonta. 
10. A képviselő-testület 15 igen, 
1 nem szavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy döntött, hogy a 
133/2018. (V.29.) sz. határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy dönt, hogy 
kezdeményezi ingatlanok belte-
rületbe vonását. A belterületbe 
vonással érintett ingatlanok és a 
területfelhasználás célja: 
1. hrsz. 0156140/13, 34532 m2 
terület: munkahelyi terület – 
belterületbe vonás 
2. hrsz. 0156140/15, 32484 m2 
terület: munkahelyi terület – 
belterületbe vonás 
3. hrsz. 0156140/16, 3217 m2  
terület: munkahelyi terület – 
belterületbe vonás 
4. hrsz. 0156140/18, 906 m2 te-
rület: munkahelyi terület – bel-
területbe vonás 
5. hrsz. 0156140/19, 24800 m2  
terület: munkahelyi terület – 
belterületbe vonás 

6. hrsz. 0156141, 5122 m2 terü-
let: munkahelyi terület – belte-
rületbe vonás

A képviselő-testület kifejezte 
azt a szándékát, hogy a belte-
rületbe vonás kiterjed az ingat-
lanokból telekalakítási eljárás 
során újonnan kialakuló ingat-
lanokra is.  

A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy az érintett 
ingatlantulajdonosok nyilat-
kozata, a későbbiekben csatolt 
vázrajz, talajvédelmi terv és a 
befizetett igazgatási szolgáltatá-
si díjak igazolása alapján az il-
letékes ingatlanügyi hatóságnál 
a belterületbe vonási eljárást 
indítsa meg és a földvédelmi el-
járással kapcsolatban az önkor-
mányzat képviseletében járjon 
el. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
egyéb szükséges intézkedésekre 
és a kapcsolódó nyilatkozatok 
aláírására, a költségek és járulé-
kok megfizetéséről szóló meg-
állapodás elkészítésére, vala-
mint annak véglegesítést követő 
aláírására.

A testület 15 igen, 1 nem sza-
vazattal és 1 tartózkodással kez-
deményezte ingatlanok belte-
rületbe vonását. A belterületbe 
vonással érintett ingatlanok és a 
területfelhasználás célja: 
1. hrsz. 0156042, 4725 m2  terü-
let: kivett közterület
2. hrsz. 0156045, 5942 m2 terü-
let: kivett közterület
3. hrsz. 0156046/1, 4559 m2 te-
rület: kivett közterület
4. hrsz. 0196098, 5700 m2 terü-
let: kivett közterület

A képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy indítsa meg az 
illetékes ingatlanügyi hatóság-
nál a belterületbe vonási eljá-
rást és a földvédelmi eljárással 
kapcsolatban az önkormányzat 
képviseletében járjon el. Fel-
kérték és felhatalmazták a pol-
gármestert az egyéb szükséges 
intézkedésekre és a kapcsolódó 
nyilatkozatok aláírására is.
11. A nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXVI. törvény 13. 
§-ában foglaltak, valamint az 
állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdé-
sének c) pontja alapján a képvi-
selő-testület 17 egyhangú igen 
szavazattal úgy döntött, hogy 

a) kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő (MNV) Zrt-nél a 
magyar állam tulajdonában és 
az MNV Zrt. vagyonkezelésé-
ben lévő XXIII., Búzakéve utca, 
kivett saját használatú út meg-
nevezésű (hrsz. 196098), 5700 
m2 területű ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányadának ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adását 
jogszabályban foglalt település-
fejlesztési, településrendezési és 
településüzemeltetési feladatok 
ellátására; 

b) az ingatlant a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott helyi település-
rendezés, településfejlesztés fel-
adatainak – mint önkormány-

zatot terhelő közfeladatnak 
– ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és a jövőben 
helyi közút kezelésének, fejlesz-
tésének és üzemeltetésének cél-
jára kívánja felhasználni;

c) vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek 
– ideértve a művelési ág szük-
séges megváltoztatásának költ-
ségét – megtérítését.

Az önkormányzat nyilatko-
zik, hogy az igényelt ingatlan 
nem áll védettség alatt. A kép-
viselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Búzakéve 
utcai ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatban az MNV Zrt-nél 
teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot meg-
tegye, és az ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást alá-
írja. 
12. Az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 15/2013. (V.31.) sz. önkor-
mányzati rendelet 20. § (1) és 
(2) bekezdése alapján a testület 
17 igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy nem kíván 
kedvezményt adni az Old Mo-
tors Club Egyesületnek (1213 
Hajós u. 2/B) az önkormányzat 
tulajdonában és a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
üzemeltetésében levő 155447/21 
hrsz-ú ingatlan 2400 m2 nagysá-
gú részterületének parkolóként 
való használatára vonatkozó bér-
leti díjból.   

A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a Városgazda 
Zrt-t, hogy a bérleti szerződést 
ennek megfelelően kösse meg a 
2019. évre.
13. Az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V.31.) ön-
kormányzati rendelet 26. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján a 
képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal egyetértésben úgy dön-
tött, hogy a XVIII., Bajcsy-Zsi-
linszky u. 74. alatti (hrsz. 
158910) ingatlanon a 2018/19. 
évi TAO-pályázat keretében a 
Lőrinc 2000 Szabadidő Sporte-
gyesület által a Magyar Röplab-
da Szövetséghez röplabdacsar-
nok megépítésére benyújtandó 
pályázathoz szükséges tulajdo-
nosi hozzájáruló nyilatkozatok 
kiadásáról szóló döntések meg-
hozatalára, a röplabdacsarnok 
tulajdonjogi helyzetének rende-
zésére és használatára vonatko-
zó megállapodás megkötésének 
jóváhagyására, a jelzálogjog be-
jegyzéséhez szükséges előzetes 
hozzájáruló nyilatkozat kiadá-
sára a pénzügyi és ellenőrzési, 
valamint a tulajdonosi bizottsá-
got hatalmazza fel.

A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a szükséges nyilatkozatok és a 
megállapodás aláírására, s arra 
is felkérték, hogy a bizottságok 
döntéséről az annak meghoza-
talát követő rendes ülésén tájé-
koztassa a testületet.

Folytatás a következő számban

VÉDEKEZZÜNK IDŐBEN  
A PARLAGFŰ ELLEN

Manapság a parlagfű elleni védekezés hazánkban kiemelt jelentőséggel bír, hiszen nincs olyan ember, aki vagy akinek valamely is-
merőse a növény pollene által okozott allergiás tünetek valamelyikétől ne szenvedne. A védekezés mikéntjét, kötelezettjeinek körét 
jogszabályi rendelkezések határozzák meg, de hogyan is kell ezeket a kötelezettségeket magunkra nézve betartani?

A védekezés jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény és a parlagfű elleni közérdekű vé-
dekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes 
szabályairól szóló Kormányrendelet határozza meg. A törvény szerint a földhasználó köteles az ingatlanján a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezen állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A 
törvény értelmében a földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak gondoskodnia kell a megelő-
zésről. A hatóságok – belterületen az illetékes jegyző, külterületen a kormányhivatal- július elsejétől a vegetációs időszak végéig, 
hatósági ellenőrzés keretében és lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását.

A parlagfűről érdemes tudni, hogy márciustól kezd kelni, és áprilisban a napfény és a talaj 10-20 C-os hőmérséklete hatására 
már tömegesen csírázik. Nyáron intenzív növekedésnek indul, a porzós és termős virágok július közepétől jelennek meg, és a virág-
por szóródása egészen a fagyok beálltáig tart. Lényeges tehát megelőzni a parlagfű virágzását és a magérést, természetes ellenség 
hiányában főként mechanikai és kémiai, illetve lehetőség szerint biológiai védekezéssel, például kézi gyomlálással, kaszálással, 
vegyszeres gyomirtással, fűmagvetéssel, talajtakarással. 

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Ameny-
nyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden 
ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhi-
vatal növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15.000 forinttól akár 5.000.000 forintig is terjedhet, attól függően, hogy az 
adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága, és a fertőzöttség 
mértéke.

Az is előfordul, hogy a járdák szélén nő egy-egy parlagfű, ezeket akár séta közben is ki lehet húzni. A növény könnyen össze-
téveszthető más gyomnövénnyel, különösen a fekete ürömmel, ezért érdemes a cikkünkhöz mellékelt fényképeket is tanulmányoz-
ni. 

A tavalyi évben az önkormányzat felmérette a kerület parlagfű-terheltségének állapotát, így az idei évtől már koncentráltan 
tudunk fókuszálni a parlagfű szennyezettségnek fokozottan kitett területek mentesítésére, illetve a megelőző tevékenységek haté-
konyságának növelésére.

Megemelkedett parlagfű-terheltség kerületünkben leginkább az építési beruházással érintett területrészeken tapasztalható, ezen 
– átmeneti - időszakban tehát ezeken a területeken a megelőzés a leghatékonyabb mentesítési megoldás, amely feladatot azonban 
csak a lakosság aktív részvételével lehet hatékonyan és eredményesen véghez vinni.

Polgármesteri Hivatal/környezetvédelmi csoport
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Sikerült megidézni a hetvenes–nyolcvanas évek diszkóinak hangulatát SZABADIDŐ

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 MEGGYES AZ IGAZI?
Egyre többen kóstolják szívesen a 
kézműves söröket

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

A délutáni időszakban a sör-
fesztivál pontosan azt a képet 
mutatta, amit egy ilyen ese-
ménynek kell: a Bókay-kert ka-
réjában a napernyők alatt baráti 
társaságok, családok üldögél-
tek, hűsöltek, beszélgettek, és a 
melegre tekintettel a felnőttek 
óvatosan kóstolgatták a számos 
pultról kínált söröket. 

Az évek során számottevően 
bővült a fesztivál sörkínálata. 
Már a 2015-ös induláskor töre-
kedtek arra a szervezők, hogy 
minél több főzde hozza el a ter-
mékeit, s az ötlet mostanra érett 

be: a Nagyszínpad körülötti tér-
ben nem csupán bemutatkozó, 
hanem egymással vetekedő ter-
melők söreit kóstolhatták az ér-
deklődők. A jubileumi esemény 
tehát nemcsak megnőtt, hanem 
közelebb is jutott eredeti céljá-
hoz: a minőségi sörfogyasztás 
népszerűsítéséhez a kerületben 
és a dél-pesti régióban. A meg-
kérdezettek szerint a gyümöl-
csös sörök, különösen a meggyes 
ízesítésűek aratták a legnagyobb 
sikert.

Az esti nagykoncertek ide-
jére aztán megtelt a nézőtér, 
vasárnap este már a kiváló élő 
zenekarral érkező Sub Bass 

Monster fellépése is élénk ér-
deklődést váltott ki, de a Boney 
M. kezdésekor már egy tűt sem 
lehetett volna leejteni, akkora 
tömeg gyűlt össze.

A Boney M. együttest 1976-
ban egy nyugatnémet producer 
alapította négy olyan művésszel, 
akik karibi országokból szár-
maztak. A hetvenes–nyolcvanas 
években nagy sikerrel szerepelő 
csapat a későbbiekben többször 
cserélt tagokat, belőlük állt össze 
az a négyes, amelyet augusztus 
4-én a Bókay-kertben láthattunk 
egy nagyon profi jazz-zenészek-
ből álló zenekar kíséretében. 
Minden nagy sláger elhangzott.

Nyílt nap lett belőle

A Tomory Lajos Múzeum munkatársai minden évben előállnak egy-egy olyan ötlettel, ami 
a kerület, illetve a magyar sörkultúra kapcsolatát mutatja be. Emlékezetes volt például, 
amikor a 2017-es sörfesztiválra söralátétet jelentettek meg, amely arra emlékeztetett, hogy 
Mayerffy Xavér Ferencnek – akiről Ferihegyet elnevezték – komlóültetvényei voltak Szent 
Lőrinc-pusztán, és hogy Mayerffy volt a hazai nagyüzemi sörfőzés úttörője. Ebben az év-
ben a múzeum „szembement a trenddel”, hiszen az augusztus 3-án délután megrendezett 
Herba-teadélutánon nem az alkoholé, hanem a gyógyteáké és a fűszereké volt a főszerep. 
Így a családnak azok a tagjai is találtak kedvükre való programot a fesztivál ideje alatt, 
akik nem a söröket szerették volna megkóstolni.

– A gyógyteáknak nagy sikerük volt, érdekes módon a kamillát nem kóstolták szívesen 
a látogatók, a többit igen – mondta Heilauf Zsuzsanna, a múzeum vezetője. – Sok látogató 
olyan tárgyakkal érkezett, amelyeket felajánlott a múzeum számára. Így aztán a teadélután-
ból szép lassan nyílt nap lett, amely a munkánk egészét bemutatta az érdeklődőknek.

�Kétségtelen, hogy az augusztus 3–4-i Kézműves Sörfesztivál 
szervezői különösen jó kulturális programot állítottak össze erre 
a két napra, amelyen a sztárok mellett a söré volt a főszerep. 

Úgy tűnik, a gyümölcsös sörök különösen sikeresek a fogyasztók 
körében.
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Minden általános iskolás eljuthat határon túli magyar közösségbeKULTÚRA

A KELET SVÁJCA 
ELVARÁZSOLTA A DIÁKOKAT

FÜLEP ERZSÉBET 

A Határtalanul! program célja 
az, hogy a magyarországi diákok 
tanulmányutak révén megis-
merjék a határon túli magyarság 
életét, kultúráját, mindennapjait. 
A folyamatos pályázat keretében 
minden tanévben a 7. osztályos 
gyerekeknek nyílik lehetőségük 
az utazásra. 

MIT IS JELENTENEK 
A SZÉKEK? 
A Bókay Árpád Általános Iskola 
hetedikesei kerületünk testvér-
városában, Tusnádfürdőn száll-
tak meg, ez volt a bázis, ahonnan 
a következő öt napon felfedezték 
a vidék festői szépségű tájait, 
megismerkedtek a máig élő nép-
hagyományaival és a történelmi 
események helyszíneivel.

 – Az időjárás igazán kegyes 
volt hozzánk, mert a hűvös, pá-
rás reggeleket hamar legyőzte 
a ragyogó napsütés, így teljes 
pompájában tárultak elénk a Bé-
kás-szoros meredek sziklafalai, a 
Gyilkos-tó, a hegyek ölelésében 
elterülő Csíki-medence, a ma-
gasztos fenyvesek között a Nyer-
gestető kopjafái – mondta Ujvári 
Rita pedagógus, projektvezető. –  

Olyan érdekes természeti jelen-
ségeket láttunk, mint a tordai só-
bánya sóképződményei, a torjai 
Büdös-barlang kénes mofettája 
vagy az Apor lányok feredője. 

Madéfalván megemlékeztek a 
székelyek hősies hazaszeretetéről. 
Ámulattal járták körbe Vajdahu-
nyad és Déva várát, érdeklődve 
hallgatták, hogy miről árulkod-
nak a kopjafák, hogyan készül a 
székelykapu, hogy Orbán Balázs 
volt a legnagyobb székely, hogy 
a Madarasi-Hargita a székelyek 
szent hegye, hogy mit is jelente-
nek a székek, hogy mit szimboli-
zál a székely zászló, s hogy kik is 
Erdély székely lakosai. 

A gyerekek felkapaszkodtak 
a Sólyomkő-sziklára is, ahol a 
fárasztó hegymászásért cserébe 
Tusnádfürdő gyönyörű látványa 
tárult eléjük.

NEMCSAK 
TANKÖNYVEKBŐL
Immár hagyomány a Csontvá-
ry Kosztka Tivadar Általános 
Iskolában, hogy a 7. évfolya-
mosok Erdélybe utaznak. A 
háromnapos kirándulás alkal-
mával Erdély irodalmi és törté-
nelmi emlékhelyeit látogatták 
meg.

A kaland Nagyváradon, a 
magyar irodalom egyik fellegvá-
rában kezdődött, majd Kolozs-
váron folytatódott, ahol megte-
kintették Mátyás király szobrát és 
szülőházát, a Szent Mihály-temp-
lomot, a Farkas utcai református 
templomot, a Házsongárdi teme-
tőben a sok évszázados magyar 
írásbeliség nagyjainak nyugvó-
helyét. Kolozsváron ellátogattak 
az Octavian Gora Általános Isko-
lába is, ahol a hetedikesek nagy 
szeretettel fogadták őket, és közös 
programon is részt vettek.   

A csontvárys diákok Torockó 
és Torda után Nagyenyed felé 
folytatták az útjukat, ahol felke-
resték a Bethlen Gábor Kollé-
giumot (1622-ben a fejedelem 
alapította), a vártemplomot, és 
megkoszorúzták a magyarok 
körében 1848–49-ben elkövetett 
vérengzések emlékművét. Az 
utolsó napon Vajdahunyadra, 
Dévára és Világosra utaztak. Az 
ottani Bohus-kastélyban írták 
alá a magyarok a fegyverletételt 
követően a megadási okmányt. 
Az ódon falak közt a gyerekek 
meghatottan idézték fel a törté-
nelmi múltat. A program utolsó 
helyszíne Arad volt, ahol koszo-
rút helyeztek el a tizenhárom 
vértanú emlékművénél. 

Az utazás megváltoztatta, el-
mélyítette a diákok a hazához, a 
Kárpát-medencei magyarsághoz 
fűződő érzelmi viszonyát.

SZÉKELYFÖLDI 
LEGENDÁK
Az Eötvös Loránd Általános 
Iskola tanulói hatodik alkalom-
mal vettek részt a Határtalanul! 
programban. Mostani utazásuk 
mottója „Székelyföldi legendák 
nyomában” volt.  
– Erdélynek olyan természet-
földrajzi, irodalmi, történelmi 
nevezetességeit kerestük fel, 
amelyek ezer szállal kötőd-
nek mondavilágunkhoz, jeles 
történelmi személyiségekhez, 
írókhoz, költőkhöz, tudósok-
hoz – mondta Kuba Gábor, az 
intézmény igazgatója. – A le-
gendák helyszíneit nemcsak fel-
kerestük, hanem este a gyerekek 
dramatizálva elő is adták azokat, 
illetve az egyes helyeken versek 
elszavalásával emlékeztünk meg 
nagyjainkról. 

A diákok megcsodálták a 
nagyváradi Szent László-temp-
lomot, Körösfőn, kerületünk 
testvértelepülésén a négy fiator-
nyos református templomot, és 
megkoszorúzták Vasvári Pál em-

lékművét. Fehéregyházán Petőfi 
emlékművét koszorúzták meg, 
Kolozsváron felkeresték Mátyás 
király szülőházát, majd Tusnád-
fürdőre utaztak, ahol a szállásuk 
is volt.  

A Székelyföld felfedezése 
mellett megtekintették Brassó 
óvárosát, jártak Kézdivásárhe-
lyen, Korondon, a parajdi sóbá-
nyában, felkeresték a prázsmári 
erődtemplomot.  

Koszorút helyeztek el az 
1764-es székelyellenes véreng-
zés emlékművénél Madéfalván, 
a székely hősök emlékművénél a 
Nyergestetőn, Tamási Áron sír-
jánál Farkaslakán és Orbán Ba-
lázs síremlékénél Szejkefürdőn.

HETEDIKESEK 
HETEDSZER
A Kandó Téri Általános Isko-
la tanulói hetedik alkalommal 
utazhattak Erdélybe. 

– Felmerülhet a kérdés, hogy 
vajon miért mindig Erdélybe 
utazunk, hiszen a pályázaton be-
lül máshova is lehet kirándulni – 
mondta Varga Katalin, a Kandó 
iskola pedagógusa, projektveze-
tő. –  Minden helynek megvan 
a maga szépsége, természeti és 
kulturális kincse, de szerettük 

volna megismertetni a diákja-
inkat valami különlegessel, amit 
Székelyföldön tapasztaltunk 
meg igazán.  S ez nem más, mint 
a székely emberek vendégszere-
tete, hazaszeretete, hite és a máig 
élő hagyományaik. 

Mindannyiukat ámulatba 
ejtette a Mohos-tőzegláp káp-
rázatos élővilága a százéves tör-
pefákkal, a Békás-szoros monu-
mentális kőszirtjei, a Gyilkos-tó, 
a természet hatalmas ereje. 

A gyerekek sejtelmes reggeli 
ködben érkeztek a Szent An-
na-tóhoz, ezt követően megte-
kintették a csernátoni skanzent, 
a prázsmári erődtemplomot, a 
Nyergestetőn álló kopjafákat, 
a madéfalvi emlékművet, vala-
mint ellátogattak Kolozsvárra.

Gyulakután interaktív prog-
rammal várta őket a Szivárvány 
néptáncegyüttes kiscsoportja, 
amely a Kárpát-medencei Nép-
táncversenyen az előző napon 
különdíjat kapó műsorát mutatta 
be. A kandósok megtanultak egy 
helyi népdalt, majd közös tánco-
lással folytatódott a program. 

– A modern technikának kö-
szönhetően a fiatalok már aznap 
este írtak egymásnak a közösségi 
odalakra – mondta a projektve-
zető. 

�Az elmúlt tanévben is több kerületi általános iskola pályázott sikeresen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Határtalanul! program-
ra. A Bókay, a Csontváry, az Eötvös, a Kandó és a Kastélydombi iskola 7. évfolyamos diákjai Erdélyben, a brassósok a Vajdaságban jártak.  
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A Kárpát-medence felfedezése erősíti a fiatalok kötődését a hazához KULTÚRA

TARISZNYÁS MÁRTONTÓL 
A DUNA GIBRALTÁRJÁIG

Folytatás a 8. oldalról

ALAPOSAN 
FELKÉSZÜLTEK 
A Kastélydombi Általános Iskola 
útra kelő diákjai sokat hallottak 
már a Határtalanul! program ke-
retében szervezett kirándulások-
ról a korábbi hetedikesektől és 
tanáraiktól, így izgatottan várták 
az indulás időpontját.  Az utat 
természetesen érdekes előkészítő 
munka előzte meg, amelyben a 
gyerekek aktívan részt vettek.         

A Kastélydombi iskola két he-
tedikes osztálya busszal indult a 
felfedezőútra. Először a Király-há-
gónál álltak meg, megcsodálva 

a kilátást, majd Erdély kapuján 
átutazva megérkeztek a régi gaz-
dagsága miatt „kincsesnek” neve-
zett Kolozsvárra, ahol a történelmi 
városközpontban sétáltak, meg-
nézték Mátyás király szülőházát és 
szobrát.  

Másnap a Tarisznyás Márton 
Múzeumba látogattak el, majd a 
gyergyószárhegyi gyermekott-
honba, ahol megismerkedhettek 
az ott élők mindennapjaival. A 
megható találkozást követően 
kirándulást tettek a Gyilkos-tó-
hoz, rácsodálkozva a vízből kiálló 
százötven éves farönkökre. A kö-
vetkező állomás a Békás-szoros 
volt, ahol 200–300 méteres sziklák 
között sétáltak, majd ellátogattak a 

a Mohos-tőzegláphoz, a 
Szent Anna-tóhoz és a parajdi 
sóbányába.  

A fiatalok lerótták a tisztele-
tüket a madéfalvi vérengzésben 
elesett székelyek emlékművénél, 
Farkaslakán Tamási Áron síremlé-
kénél, a Nyergestetőn pedig meg-
emlékeztek az 1848–49-es szabad-
ságharcban elesett székelyekről. 

Csíkszeredán megtekintették 
a Millenniumi templomot, Csík-
somlyón a csodatevő Szűz Mária 
szobrát, megkóstolták a borvizet, 
szemügyre vették a Barátok Fere-
dőjét, Korondon pedig az állandó 
kirakodóvásárban nézelődtek. Szé-
kelyudvarhelyen a városközpont 
műemlékeit csodálták meg, Maros-

vécsen a Kemény-kastélyt keresték 
fel.  Hazafelé tartva ismét megálltak 
a Király-hágón, hogy búcsút intse-
nek a festői szépségű tájnak. 

BRASSÓSOK 
A VAJDASÁGBAN
A Brassó Utcai Általános Iskola 
46 tanulója négy tanár kíséretében 
első alkalommal vehetett részt a 
Határtalanul! program keretében 
tanulmányi kiránduláson. Az úti 
cél a Vajdaság volt.

A diákok Székelykevén szálltak 
meg, s a csillagtúra alkalmával el-
jutottak többek között Pétervárad-
ra, amelyet páratlan fekvése miatt 
„A Duna Gibraltárja” névvel is 

illetnek. Felkeresték az ősi várat, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik 
Újvidék városára. Sétáltak a város-
ka barokk épületekkel szegélyezett 
utcáin, megnézték a vár aljában 
álló Szent György-templomot, 
amely a Vajdaság egyik legszebb 
barokk temploma. A fiatalok el-
látogattak Belgrádba, az egykori 
Nándorfehérvárra, ahol 1456. 
július 22-én Hunyadi János vár-
védő vitézei és Kapisztrán János 
keresztes seregei győzedelmes-
kedtek II. Mehmed szultán hadai 
fölött. Elmentek a főváros Zimony 
nevű kerületébe, ahol nem sokkal 
a győztes nándorfehérvári csata 
után meghalt a híres törökverő. 
A régi Nándorfehérvár emlékei 

mellett természetesen szétnéztek 
a szerb főváros modern részében 
is.  Útba ejtették Szendrő várát, 
amelynek ostrománál hősi halált 
halt Kinizsi Pál, és felkaptattak a 
verseci vár maradványához, az őr-
toronyhoz, ahonnan szép kilátás 
nyílik a városra. 

A következő állomás a túlnyo-
mórészt magyarok lakta Csan-
tavér volt, ahol felkerestek egy 
általános iskolát. A diákok meg-
tudhatták, hogy a falu első említé-
se Mátyás király nevéhez fűződik, 
aki a települést édesanyjának, Szil-
ágyi Erzsébetnek adományozta.  

A Brassó iskola hetedikesei is 
sok élménnyel és szép emlékkel 
gazdagodva tértek haza.  

Pestszentimre / 2019.08.19. / 19-23h

Sportkastély parkolójában

Program:

19:00 Megnyitó, kenyérszentelés
19:30 Néptánc-ház
20:00 Utcabál
22:00 Tűzijáték

Arcfestés, ugrálóvár, pónilovaglás 

Kenyérszentelés

U T C A B Á L 

a  ChameleonChameleon együttessel

T Ű Z I J Á T É K
kürtőskalácskürtőskalács

lángoslángos

hamuban sülthamuban sült
pogácsapogácsa

büfébüfé

borpatikaborpatika

sörsátor
sörsátor

limonádé
limonádé

 E g y ü t t   P e s t s z e n t i m r é é r t    E g y e s ü l e t           Civil Alap támogatásával

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

 
2019. augusztus 16-án 10:00 órára 

(Pestszentimre – Hősök tere)
 

Szent István király, a keresztény, magyar 
államalapítás és a magyar állam fennállásának 
emléknapja alkalmából tartandó koszorúzási 

ünnepségre.
 

Ünnepi beszédet mond: 
Bánhidy Vajk történész, tanár

 
2019. augusztus 19-én 19:00 órától 

Szent István napi utcabál 
a Sportkastély előtti téren

Meghívó
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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BODZAY ZOLTÁN 

Nagy eséllyel nem dönt rosszul 
az, aki most szeptemberben is 
kilátogat a Bókay-kerti Napok-
ra. Aki a húsz éve megszokott 
főzésért és kóstolgatásért megy, 
az azért jár jól, mert ezúttal is 
érdekesnek ígérkezik az ételkí-
nálat, aki pedig a színpadokon 
zajló események kedvéért, az 
azért, mert szokás szerint bősé-
ges programból válogathat.

NÉPSZERŰ 
FŐZŐVERSENY
Az eseményt szervező Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
csoportvezetője, Sonnewendné 
Lengyel Orsolya a két évtizedes 
múltra visszatekintő kulturá-
lis és gasztronómiai fesztiválról 
elmondta, hogy a jelenlegi for-
máját elérő esemény igyekszik 
valamennyi korábbi igénynek 
megfelelni, de mindig újdon-
ságokkal is szolgál. A családok 
szeptember első hétvégéjén az 
iskolakezdéssel vannak elfog-
lalva, ezért a fesztivált ma már 
igyekeznek a második héten 
megtartani. 

Minthogy a hagyományos 
szeptemberi rendezvény tör-
ténete 1999-re nyúlik vissza, 
amikor egy Bókay-kerti piknik 
alkalmával született meg az öt-
let, hogy szélesebb körben szer-
vezzenek a kerületben főzős ese-
ményt, hagyományosan idén is a 
főzőverseny az egyik leghangsú-
lyosabb program. 

NAGYANYÁINK 
KONYHÁJÁBÓL
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
legnagyobb gasztrokulturális ese-
ményén baráti körök, civil szer-
vezetek, politikai pártok főznek, 
és a versenyszelleműek a szakér-
tőkből álló zsűri elé tárják elké-
szült fogásaikat. A korábbi évek-
ben volt már a zsűri elnöke Benke 
László mesterszakács, majd Bu-
day Péter séf vezette a testüle-

tet, amelynek kerületi éttermek 
gourmandjai és önkormányzati 
tisztségviselők is mindig tagjai. 
Idén Végh Tamás mesterszakács 
lesz a zsűri elnöke. 

Évről évre különböző kate-
góriák szerint főznek a verseny-
ben, mint például a klasszikus 
pörkölt vagy a grillezett ételek 
és a halételek, illetve a vadéte-
lek kategóriájában. Tavaly kü-
lönféle nemzetek ételei voltak 
terítéken. A mostani elnevezés 
szerint – „Nagyi főztje” fesztivál 
– a tradicionális magyaros ízek-
re helyezik a hangsúlyt. Ebben 
az esztendőben elsősorban olyan 

ételeket vár a zsűri, amilyenek 
egykor nagyanyáink konyhájá-
ból kerültek ki.

IDŐBEN 
JELENTKEZNI
Sonnewendné Lengyel Orsolya 
szerint a főzés népszerűségét 
mutatja, hogy bár a versenyben 
rendszeresen részt vesznek a 
kerületi intézmények csapatai, 
azért a főzők 60–70 százalékát a 
mai napig a baráti társaságokból 
összeálló csapatok adják. A sok 
jelentkező miatt a létszámot ma-
ximalizálták, így idén is 70 tűz-

gyújtó helyszín várja az időben 
jelentkezőket. Ennek a kert be-
fogadóképessége szab határt, il-
letve az, hogy a zsűri tagjait sem 
lehet lehetetlen feladat elé állí-
tani, hiszen így is sok ételt kell 
megkóstolniuk. 

Augusztus elejétől lehet je-
lentkezni a versenyre, amelyben 
két fő kategóriában lehet főzni, 
az egyik a bográcsos ételeké, a 
másik a grillezetteké. Az önkor-

mányzat és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. csapatai 
külön kategóriában indulnak, 
valamint, mint minden évben, 
versenyeznek gyerekcsapatok is.

KÉT SZÍNPADON 
ZENE
Az esemény gasztronómiai kí-
nálatán túl az önkormányzat 
kulturális csemegével, fellépők 
sokaságával várja a fesztiválra ki-

látogató családokat, gondoskod-
va színvonalas szórakozásukról. 
Pénteken délután 4 órától a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia 
(VUA) sportolói mutatják meg 
a tudásukat a Nagyszínpadon, 
utánuk fellép FankaDeli, az esti 
zárókoncertet pedig a Karthago 
adja. 

Szombaton két színpadon 
folytatódnak az események: a 
Fesztiválszínpadon először gye-
rekprogramok lesznek, majd 
Soltész Rezső adja elő dalait a 
közönségnek. Kora délután a 
felnőtt és a gyermek főzőverseny 
eredményhirdetése következik, 
s fellép többek között Janicsák 
Veca és Király Viktor. Este DJ 
Lotters Retro Disco Show-ja 
szórakoztatja a vendégeket. 

CSALÁDI 
PROGRAM
A Nagyszínpadon délután indul 
be az élet, hiszen a tapasztalatok 
szerint a főzőverseny és annak 
eredményhirdetése leköti a kö-
zönséget a Fesztiválszínpadnál. 
Ezen a helyszínen a fiatalok ked-
vencei lépnek színpadra, közöttük 
az X-Faktor tehetségkutató ver-
seny legutóbbi győztese, a USNK 
rapduó, akiknek háttértáncosai 
a VUA streetdance-sei lesznek. 
Lesz KisCipő- és Kelemen Kabát-
ban-koncert is, este pedig Nagy 
Feró és a Beatrice zárja a fesztivált 
a Bókay-kertben. 

Mindezek mellett természe-
tesen a szokásos étel- és italkí-
nálat is rendelkezésre áll a bü-
fékben. A családok aprajának 
és nagyjának egyaránt kellemes 
kikapcsolódást nyújthat a Város-
gazda Zrt. által szervezett ese-
mény, amelyen az önkormányzat 
jóvoltából idén is ingyen láthat-
ják és hallhatják a fellépőket.

USNK
KARTHAGÓ

FANKADELI
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!

"n

agyi főztje"FESZTIVÁL  *  2019

KIHAGYHATATLAN BÓKAY-KERTI NAPOK
Húsz éve főznek és kóstolnak Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

�Szeptember 6–7-én rendezik meg a hagyományos Bókay-kerti Napo-
kat, amelynek idei tematikája a „Nagyi főztje” fesztivál lesz a szokott 
helyszínen, és a jól megszokott kihagyhatatlan koncertekkel.

A koncertekre minden évben megtelik a Bókay-kert

A „Nagyi főztje” fesztiválon a tradicionális magyaros ízekre helyezik a hangsúlyt SZABADIDŐ



11

VÁROSKÉP p 2019. augusztus 6. XXVIII. évfolyam 13. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Nem voltunk ismeretlenek egy-
más számára, hiszen a magyar-
országi tartózkodása során már 
bemutathattam olvasóinknak a 
katolikus atyát, aki ma már ma-
gyarnak és indiainak is érzi magát.

Jó időpontra terveztem a vele 
való beszélgetést, mert nemrégi-
ben érkezett haza Indiából.
–  Nem érez ilyenkor némi honvá-
gyat a szülőhazája után?
–  Egyrészt azért nem, mert itt 
van a szolgálati helyem, itt kell 

minél többet megtennem a hi-
tünkért, a vallásunkét, másrészt 
azért nem, mert ha belegondo-
lok, hogy magyarnak vagy indi-
ainak vallom-e magam, bizony 
nem is tudom igazán. A csalá-
dom természetesen onnan szár-
mazik, indiai vér folyik az ereim-
ben, de az évtized eleje óta szinte 
csupa magyar élmény, benyomás 
ér, jószerével csak az önök nyelvét 
hallom és használom. Itt vannak 
a barátaim is. Érthető hát, hogy 

akár „felemásnak” is érezhetem 
magam, de ma már talán az a ta-
láló, ha azt mondom: magyar is, 
indiai is vagyok.

MINTHA A 
SZOMSZÉDBÓL…
–  Egy messziről jött embertől, 
bár már hosszú éveket töltött el 
nálunk, szinte kötelező megkér-
dezni, hogy miként sikerült beil-
leszkednie.

–  Említettem ezt már legutóbb 
is, s ma csak még határozot-
tabban mondhatom: egyetlen 
konfliktusom, de még vitám 
sem volt senkivel. Mintha csak a 
szomszédból érkeztem volt, úgy 
fogadtak be.

NAGYOT 
„UGROTT”…
–  Azt is mondta, hogy az ide-
érkezése alkalmával járt először 

külföldön. Nem aprózta el, jó 
nagy távolságra került a hazá-
jától.
–  Nem hittem, hogy olyan köny-
nyű lesz a beilleszkedés, mint 
amilyennek bizonyult. Csak a 
szolgálatra figyeltem, s meg is 
tehettem, mert annyi szeretet és 
békesség vett körül. 
–  Abból a szempontból talán sze-
rencséje lehetett, hogy nem egy 
„rohanó” belvárosi plébániára 
került, hanem Pestszentlőrincre, 
vagyis egy nyugalmas peremke-
rületibe. 
–  Így volt ez akkor is, ma pedig 
már egyértelműen. 

ÉRZI A SZERETETET
– Mi volt a legnehezebb a magyar 
nyelv elsajátításában?
– Az, hogy meg kellett tanulom 
folyamatosan, lehetőleg hiba 
nélkül fogalmazni. A szószéken 
nem illik keresni a szavakat… 

Egyébként biztosan kevesen tud-
ják, hogy tamil nyelvterületről 
jöttem, s ezt a nyelvet hetvenmil-
lióan beszélik. Ekkora ugyanis a 
tamil népesség száma Indiában, 
vagyis még indiai méretekben 
sem elhanyagolható.
– Már másodjára szolgál a Tátra-
füred téren…

– Igen, korábban nemegyszer 
helyeztek át más plébániára. Vol-
tam Pesterzsébeten, szolgáltam 
az Ecseri úton is, s most újra itt 
vagyok. Örömmel jöttem, mert 
fejlődő, lélekben gyarapodó kö-
zösségbe tértem vissza. Külön 
lelki boldogság számomra, hogy 
Erdő Péter bíboros úr, amikor 
csak találkozunk valahol, min-
dig megkérdi tőlem, hogy érzem 
magam.

HÁROM ÉVIG 
SZOLGÁL MÉG ITT 
– Tudja-e, hogy meddig szolgál 
itt, meddig lesz Magyarországon?
– Szinte idegen tőlem ez a kér-
dés, mert úgy érzem, nekem 
már itt a helyem. A szerződés 
azonban szerződés, ami 2022 
tavaszán lejár. Utána a mi indi-
ai püspökünktől függ, hogy hol 
szolgálok majd, mert ő az én föl-
di elöljáróm. 
– Három évig azonban biztosan 
marad, ha nem is Lőrincen, de 
Magyarországon…
– Ez biztos, s addig igyekszem 
úgy szolgálni, hogy az égiek és 
a földiek is elégedettek legyenek 
velem…

Ismét a kerületünkben szolgál Mahimai Raj Anthony atya EGYHAZ

– Amikor telefonon megbeszéltük 
ezt az interjút, már akkor is öröm-
mel mondta, hogy még az ön szá-
mára is örömtelien gyorsan és főleg 
fiatalokkal bővült a gyülekezetük…
– Mindnyájunk számára öröm 
a bővülés, de különösen az 

tölthet el boldogsággal ben-
nünket, hogy szinte csak fi-
atalok csatlakoztak hozzánk. 
Óhatatlanul megnőnek ezáltal 
a feladataink, de higgye el, ez 
a legkisebb gondunk, sőt való-
jában nem is az.

– Valóban örömöt jelenthet ez, 
mert sok felekezetben okoz gon-
dot az, hogy ha nem is csökken 
a hívek száma, de inkább az idő-
sebbek mutatnak érdeklődést.
– Nekünk nincsen ilyen gon-
dunk, mert pontosan az ellenke-
zője az igaz.
– Hozzávetőleg hány „agapés” hí-
vük lehet a kerületben?
– Elsősorban a Havanna-lakóte-
lepről és a környékről jönnek, de 
vannak, akik a főváros más kerü-
leteiből is ellátogatnak hozzánk. 
Jó érzés látni, amikor egy-egy 
vasárnapi istentiszteleten há-
romszáznál is többen vagyunk.
– Elférnek, nem nőtték ki a ter-
müket?
– Azt éppenséggel még nem, de 
vasárnaponként két alkalommal 
is tartunk szolgálatot, hogy ez-
zel is segítsük a hozzánk érke-
zőket. El kell mondanom, hogy 
folyamatosan szépül, gazdagszik 
a termünk, amit az egyházi tá-
mogatásnak és a híveinknek kö-

szönhetünk. A közeljövőben új 
tető kerül a fejünk fölé, ezért az 
önkormányzatnak jár köszönet. 
– Mivel egyre több a fiatal a so-
raikban, feltehetően a gyermekál-
dás, illetve a gyerekek száma is 
növekszik a gyülekezetben… 
– Rájuk, a legkisebbekre va-
gyunk a legbüszkébbek, mond-
hatni, nekik örülünk a legjob-
ban. Az év eleje óta 13 gyermek 
született, s a sornak, látva a le-
endő édesanyákat, távolról sincs 
még vége.
– Ezért is büszkélkedhet azzal, 
hogy a programjaikon egy többen 
vannak.
– Többen is, meg több összejö-
vetelt is kínálunk. A májusi fő-
zőfesztiválon is többen voltak, 
mint korábban bármikor, és a 
szárszói gyülekezeti táborban is 
voltak vagy kétszázan.
– Ezek szerint nem is kérdéses, 
hogy elsősorban a fiatalok felé fia-
talok fordulnak.
– Igen, de úgy, hogy eközben 
segítsük, támogassuk az idősebb 
gyülekezeti tagjainkat. Erre na-
gyon odafigyelünk. Nem is te-
hetünk mást, mert a segítés és 
a jószolgálat nevében tesszük, 
amit teszünk.

Szeptemberben ismét Ars Sacra 
 
Tizenharmadik alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált 
szeptember 14–22. között. Ehhez kapcsolódóan, a Nyitott Templomok 
Napjának keretében a kerületünkben is kitárják kapuikat a templomok 
szeptember 14-én, és kulturális, zenei programok is lesznek. Az idei 
eseménysorozat a Művészi élményeken át a lélekig címet viseli.

Az Ars Sacra Alapítvány évről évre az ország minden pontjáról 
hívja, várja a történelmi egyházak és a kulturális élet szereplőit, 
képviselőit, hogy kapcsolódjanak be a fesztivál megszervezésébe,  
felmutatva egyúttal az európai kultúra szakrális értékeit a művé-
szet nyelvén is.  A nagyszabású rendezvénysorozathoz két prog-
rammal csatlakozott a kerületünk.

In memoriam Nemcsics Antal, 1927–2019 címmel nyílik ki-
állítás a Pestszentimrei Közösségi Házban. A júliusban elhunyt 
Nemcsics Antal színtervező, festőművész, egyetemi tanár élete 
során nem kevesebb, mint 113 (!) templombelső színtervét dol-
gozta ki. A két hétig látható ki-
állítás megnyitója szeptember 
11-én 18 órakor lesz, s dr. Pro-
kopp Mária művészettörténész 
mond ünnepi beszédet. (Nem-
csics Antalról szóló cikkeinket 
lásd a 16. oldalon.)

Minden évben a fesztivál első 
napján szervezik meg a Nyi-
tott Templomok Napját. Ekkor, 
vagyis szeptember 14-én 18 órá-
tól Varga Petra orgonaművész 
ad koncertet Pestszentimrén, a 
Nemes utcai katolikus templomban. A Bach-különdíjas orgonamű-
vész előadásában Bach, Albinoni, Liszt és Kodály műveit hallhatják 
az érdeklődők. Az Ars Sacra Fesztivál egyházi fővédnöke Erdő 
Péter bíboros, prímás, a világi fővédnök pedig Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége. 

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

MAGYAR IS, INDIAI IS 
Fejlődő, lélekben gyarapodó közösség

GYORSAN GYARAPODNAK
Egyre több a fiatal a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Havanna-lakótelepen működő Agapé Gyülekezet nemcsak a hívek 
számában gyarapszik, hanem, amint azt Paul Henderson, a gyüle-
kezet vezetője elmondta, lelkiségében is, s főleg abban, hogy egyre 

több fiatalt tudhatnak a soraikban. A gyülekezet lelki vezetőjét  kérdeztük.

�Az évtized elején, 2011 márciusában érkezett hazánkba az indiai atya, Mahimai Raj Anthony. 
Több más szolgálati hely után a Szemeretelepi Szent István Plébánia kormányzójává nevezte ki 
őt Erdő Péter bíboros. A magyar nyelvet az elmúlt évek során szinte tökéletesen elsajátító 44 

éves atya elmondta, csodálatosnak találja a híveket és megnyerőnek a környezetet. A Tátrafüred 
téren lévő „munkahelye” kertjében beszélgettünk.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

„Szinte idegen 
tőlem ez a kér-
dés, mert úgy 
érzem, nekem 
már itt a helyem. 
A szerződés 
azonban szerző-
dés, ami 2022 ta-
vaszán lejár.”
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Hangulatos és bensőséges 
kiállításmegnyitó volt július 
15-én a Kondor Béla Közös-
ségi Házban, ahol a Művé-
szeti Tárló Egyesület tagjai 
mutatták be legújabb alko-
tásaikat.

Az egyesület tagjai minden év-
ben elhozzák a Kondorba leg-
frissebb termésüket, amit idén 
is megtettek, s egy jól megter-
vezett, gondosan szerkesztett ki-
állítás keretében tártak a XVIII. 
kerületi közönség elé. Az ese-
mény hangulatát emelte Havjár 
Blanka hegedűjátéka.

Megnyitó beszédében a kö-
zösségi ház igazgatója, Varga 
Ferenc részletesen elemezte a 
kiállításon bemutatott alkotáso-
kat, illetve szerzőik látásmódját. 
Elmondta, hogy az intézmény 
feladatai közé tartozik a művé-
szeti egyesületek összejövetele-

inek támogatása. Ezek között is 
kiemelt fontosságot tulajdoníta-
nak az amatőr és a professzio-
nális képzőművészek kiállításai-
nak, hiszen Dél-Pesten a Kondor 
a legnagyobb ilyen kiállítóhely, 
amely igen nagy bemutatkozási 
felülettel várja a művészeket.

– A művészek ugyan önállóan 
alkotnak, de ha van egy közös-
ségformáló erő, amely megszer-
vezi őket, akkor az összejövete-
leiken, a kiállítás-megnyitókon 
folytatott beszélgetéseik révén 
nemcsak önmagukat, az indivi-
duális létüket tudják feltárni a 
közönségnek, hanem az egysé-
güket is és azt a keresztmetszetét 
a kornak, amelyik megmutatja, 
honnan jöttünk, hova megyünk, 
és mik vagyunk az adott pilla-
natban – hangsúlyozta Varga 
Ferenc. 

A rendezvény háziasszonya-
ként Gombai-Nagy Károlyné el-

mondta, hogy a Művészeti Tárló 
Egyesület egy 1985-ben létrejött 
baráti körből alakult, amely az 
ország jeles alkotóit fogta ösz-
sze. Az egyesület elnöke hozzá-
tette: kezdeményezésük, vagyis 
az, hogy a művészetet kivigyék 
az emberek közé, korszakalkotó 
volt. Nem múzeumokba mentek 
akkori alkotásaikkal, hanem egy 
zuglói közintézmény emeletein 
helyezték el a műveiket, a dolgo-
zók és a látogatók örömére. 

A Művészeti Tárló azóta is 
hűen követi az egykori baráti 
kör elképzeléseit, s megalakulá-
suk huszadik évfordulóját jövőre 
egy szép jubileumi kiállítással 
kívánják megünnepelni a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

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

Bodzay Zoltán

A Művészeti Tárló művei ismét a KondorbanKULTÚRA

A közösségformáló erő

2019. augusztus 19.   19-23 h

Pestszentimre
Sportkastély parkolójában

kenyérszentelés  |  utcabál a Chameleon együttessel
kürtőskalács  |  lángos  |  hamuban sült pogácsa

sörsátor  |  borpatika  |  limonádé  |  büfé

Program:
19:00 megnyitó, kenyérszentelés  |  19:30 néptáncház

20:00 utcabál  |  22:00 tűzijáték
arcfestés, ugrálóvár, pónilovaglás

Együtt Pestszentimréért Egyesület
Civil Alap támogatásával

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

Nagy Szulejmán büszkén tekint szerte az 
szép Magyarországon, néha odakacsintván 
Zrínyi vitéz uram szobrára: no, pajtás, ma 
már te is bronzból, hála a török nagyvona
lúságnak…

Anapokban késő délután futottam össze Jolánnal, persze nem a piacon, de 
javaslatomat, hogy üljünk le egy kávéra, vagy netán kockáztassunk meg 
egy hámból kirúgós fagyizást (jaj, igen, a mi korosztályunk már csak az 50 
filléres korszakot fogja emlegetni, amíg él!) nem tudta elfogadni. Sajnos 

nem ér rá, siet, mondta, mert nem akar lemaradni a kedvenc török sorozatáról. Nem 
akartam a kedvét szegni azzal (pláne hogy nem is lehetne), hogy én már csak dacból 
sem nézek ilyesmit, igaz, egyszer én is megpróbálkoztam vele (Veli?), de annyira más 
világ, más színikultúra, olykor inkább mosolyogtam a színészek eltúlzott érzelmein, 
arcjátékán – nem is értem, mit zabálnak rajtuk a népek. Habár, ne felejtsük, ugye: az 
örök és megbonthatatlan török–magyar barátság!

Erről akkor hallottam először, amikor (még valamikor a 60-as években) először (és 
egyben utoljára) eljutottam Törökországba. Turistaút, IBUSZ-csoport, „Emma drágám, 
nem is képzeled, milyen olcsón lehet bőrkabáthoz jutni”, mondogatták útitársaim, és 
a többség elbliccelte az Ayasofyát (Hagia Sophia), ezt az ortodox bazilikából mecsetté 
átlényegült múzeumtemplomot, igazi építészeti csodát. Na, akkor úton-útfélen estek nya-
kamba az utca törökjei, meghallván a magyar szót. Testvér, barátság! Ennyi nyálas csókot 
életemben nem kaptam. Nem mintha zavart volna ez a föltűnő rokonszenv, az viszont már 
egy kicsit jobban, hogy én még nem egészen így tanultam a magyar történelmet.

Ez a nagy török–magyar barátság, mit mondjak, a torkomon akadt, úgy voltam vele, mint 
a „szovjet–magyarral”, s legfeljebb azt írhattam a javára, hogy nem kötelező. Talán érthető 
is ez egy olyan „honleánytól”, aki nemcsak hogy az Egri csillagokon nőtt fel, de máig is az 
a kedvenc könyve; ha húszszor nem olvastam el, egyszer se.

És azt is be kell vallanom, hogy ritkán éreztem még olyan dühödt elkeseredést, mint 
amikor 1994-ben felavatták Szigetvár mellett I. (Nagy) Szulejmán szultán hatalmas fejszo-
brát (hol másutt, a frissen kialakított Magyar–Török Barátság Parkban!). Igaz, aztán vitéz 
Zrínyi Miklós is kapott egyet (mármint nem a „pofájára”, hanem szobrot), de először csak 
üvegszállal erősített műanyagból – ugye, mégiscsak ő volt a vesztes. Ezt azonban „török 
barátaink” nem nézhették el, kerül, amibe kerül: 2016-ra bronzra cserélték, volt is hetedhét 
országra szóló ünnepség. Hagyjuk!

Elmentem én, elmentem bizony (pedig már nem vagyok, hm, mai csirke) esetlegesen 
csillapítandó „naciaonalista” érzelmeimet a helyszínen. Sajnálattal kell jelentenem, 
hogy nem csillapodtak! Annyi minden tolult fel a fejemben, hogy szinte szétpattanni 
éreztem. A Szigeti veszedelem veretes sorai (Istenem, kedves kis Borbálám, Deli Vid 
hűséges hitvese, mit meg nem tett szerelmetes férjéért ez a hitét elhagyó, törökből 
magyarrá vált szép asszonyalak!), a közeli Mohács („Nemzeti nagylétünk nagy temető-
je”) komor csatamezeje… S bizony-bizony, mindez ennek a kedves turbános bácsinak, 
Nagy Szulejmánnak „köszönhető”. 1566. augusztus 6-án érkezett roppant serege élén 
(na persze, a magyar János Zsigmond „érdekeit” védendő, mi mást) a szigeti vár alá, s 
foglalta el helyét a türbéki magaslaton… 

Különben most jó kis évfordulók következnek. Augusztus 29. (Mohács), szeptember 
6. (a 72 éves Szulejmán halála, 1520-tól az oszmán birodalom feje), aztán szeptem-
ber 7. (Zrínyi – no, mellesleg, horvát bán – kirohanása a várnak már nem nevezhető 
romhalmazból). Lesz mit ünnepelni! A török nagykövet bizonyára szép beszédet mond 
majd most is.

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 Könyv-
mentő Egyesület kiemel-
ten közhasznú könyvter-
jesztésre pedagógusok 
útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, könyv-
tárakat. Köszönet azok-
nak, 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

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen biosze-
rekkel. 06306170351

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

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető 
szigetelés, dryvizozás, festés-mázolás stb.

NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 25%. Hívjon bizalommal! 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 Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-
264-7752 

n Expressz teljes körű kémény javítás, bélelés, építés, 5 év garanciával szakvéleményeztetés-
sel. 25 éve a lakosság szolgálatában Kéményszerviz 1989 Kft. 06-20/499-7902, kemenyszer-
viz@hotmail.hu

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, zuha-
nytálcák, radiátorok, 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, vegytisz-
títás, 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 ügyin-
tézéssel. 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 kivitele-
zésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

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

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

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

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

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

Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

n LEGYEN ÖN IS ELÉGEDETT ÜGYFELEM! Megbízható, tapasztalt, regisztrált ingatlanszakem-
ber 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 gyertyatartót, 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, ezüst-
neműket, bronz szobrokat, 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, hor-
gászfelszerelések, szerszámok, CD – DVD, könyvek, játékok, szalagos magnók vétele (Hibásat 
és nem működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 06309734949, 
0614668321, pinterregisegek@gmail.com

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

a 06-30/798-4428 telefonszámon lehet.

n A Krekk-Info Nonprofit Kft. 50 év feletti csoportvezetőt keres, Budapest XVIII. kerületi te-
lephelyére. Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a vargamihalymmk@gmail.com email címre 
várjuk.

n Kimagasló jövedelmet biztosító tevékenységhez területi képviselőket keresek. Info: www.
szallaskozvetitofranchise.hu

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

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.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiak-
ban 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 50. fszt. 221.  151159/7/A/221

Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 
23 m2 + 9 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

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 m2 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 m2 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 doku-
mentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely 
összeg teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiak-
ban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-

00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető 
a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztá-
rába. A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 

7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befi-
zetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt 
van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt borítékban szüksé-

ges 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. augusztus 26. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. augusztus 29. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

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 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 „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.

n KERTÉSZETI CSOPORTVEZETŐ: Feladat leírása: az osztályvezető utasításai alapján megszervezi, és 
a helyszínen irányítja a munkálatokat. Munkalapok alapján koordinálja és ellenőrzi a kertészeti vezető által kiadott 
feladatokat. Elvégzi a műszaki átvételeket, mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve. Főbb feladatok: 
a helyszínen köteles ellenőrizni a munkák minőségét, a munkavégzés rendjét és szükség esetén intézkedik; felel a 
kertészeti állomány folyamatos, hatékony, gördülékeny munkavégzéséért; munkaszervezés: az adott munkaterületre 
megfelelő számú dolgozó beosztása, szállítási kapacitások folyamatos kihasználása, a munkafolyamatok befejezése 
után a munkacsoportok rugalmas átcsoportosítása; heti munkaterv elkészítésére javaslattétel; a jóváhagyott heti 
terv végrehajtása; baleset esetén jegyzőkönyv, fénykép, megfelelő dokumentáció készítése; műszaki adminisztráció 
vezetése: építési naplók, menetlevelek nyilvántartása; ellenőrzési napló vezetése napi szinten, munkaidő-, 
órabeosztással, havi elszámolás alapjául; időszakos jelentések készítése; a hozzá tartozó munkavállalókra vonatkozó 
tűz-, és munkavédelmi előírások betartatása, különös tekintettel a munkavédelmi eszközök használatára, illetve 
viselésére. minden munkakezdés előtt köteles ellenőrizni, hogy a beosztott munkavállalók számára rendelkezésre 
állnak-e a megfelelő munkavédelmi eszközök, valamint, hogy azokat a dolgozók rendeltetésszerűen használatba 
vették-e. Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett releváns tapasztalat, vezetői tapasztalat 
előny, kiváló szervezőkészség, jó problémamegoldó képesség, csapatmunka, B kategóriás vezetői engedély.

n GÉPÉSZETI VEZETŐ: Feladatok: Gépészeti rendszerek (kutak, öntözőrendszerek, szivattyúk) felügyelete, 
Stabil működés biztosítása gépészeti területen, Beszerzések, versenyeztetések előkészítése, lebonyolítása  gépészeti  
munkákra, Karbantartási, felújítási tervek készítése, Kivitelezési projektek elejétől végéig való koordinációja, 
Együttműködés és kapcsolattartás a társosztályokkal, alvállalkozókkal. Elvárások: Szakirányú technikusi és/vagy 
műszaki végzettség, Gépészmérnöki végzettség előny, de nem feltétel, Minimum 3 év karbantartási tapasztalat; 
Koordinációs készség, Precizitás, Igényesség. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias 
munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

n TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén általános karbantartási feladatok 
ellátása, a kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás), az épületek és 
berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen 
felettesének való jelzése, a veszélyt jelentő hibák azonnali jelzése a vezető felé, és azok elhárításának azonnali 
megkezdése, a rábízott gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, illetve használata, azok tisztán-, karban-, és 
rendben tartása, valamint felelősségteljes őrzése, feladatok adminisztrációja, minden olyan egyéb feladat ellátása, 
amit a munkahelyi vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány, szolgálati idő alatt kulturált 
és fegyelmezett magatartás, alkohol és tudatmódosító szerek hatásától való mentesség, együttműködési készség, 
csapatszellem, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés, jó kommunikációs készség és empátia. Előny, de 
nem feltétel: vízszerelő végzettség, villanyszerelői végzettség, lakatos végzettség. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú 
munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel.

n JEGYPÉNZTÁROS: A munkakör leírása: uszodák szolgáltatási és térítési díjainak beszedése, a kapcsolódó 
adminisztrációs feladatok ellátása, valamint elszámolás a házipénztárral. Feladatok: uszodai pénztárak működtetése, 
a törvényi és belső szabályozások alapján, befizetések kezelése (belépőjegyek, bérletek, bérleti díjak, tagdíjak, 
táborok stb.), beléptető karórák érvényesítése, visszavételezése, szigorú számadású nyilvántartások naprakész 
vezetése, váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának biztosítása, napi elszámolás, pénztár ellenőrzése, 
műszak végi jelentések elkészítése, napi pénztári anyag és a bevétel elzárása, időszakos jelentések készítése. 
Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, műszakos beosztás 
vállalása (délelőtt, délután), precíz, megbízható munkavégzés, felelősségteljes, önálló munkavégzés, erkölcsi 
bizonyítvány. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, 
képzéseken való részvétel. 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:
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Az augusztusi ünnepi hétvégére az ABBA érkezikPROGRAMAJÁNLÓ

MAMMA MIA  
A KERTMOZIBAN
 
Augusztusban még két vetítéssel vár-
ja a filmek kedvelőit a Madách Filmklub a 
Bókay-kertbe.

Augusztus 10-én: Szerelmünk lapjai. 2004-es ameri-
kai romantikus film Rachel McAdams és Ryan Gos-
ling főszereplésével. 
Augusztus 17-én: Mamma Mia! Sose hagyjuk abba. 
A 2018-as amerikai zenés vígjáték tíz évvel a Mam-
ma Mia című film után készült, a világhírű ABBA 
slágereivel, többek között Meryl Streep, Lily James és 
Pierce Brosnan főszereplésével.

A vetítések szombati napokon 20.30-kor kezdőd-
nek. 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, érdekes-
ségekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

PROGRAMOK

AUGUSZTUSI TÚRÁK
Érdemes kihasználni az utolsó nyári hónapot és 
felfedezni a természet szépségeit. Ehhez a követ-
kező túrákat kínálja a Téry Ödön Túraklub.
Augusztus 17. (figyelem, szombat!): Éjszakai túra. 
Útvonal: Fenyőgyöngye – Látó-hegy – Árpád-
kilátó – Glück Frigyes út – Kecske-hegy – Orosz-
lán-szikla – Vadaskerti-emlékmű – Hűvösvölgy. 
Találkozás 18.50-kor a Batthyány téren, indulás 
19.05-kor. Túratáv 6 km, költség: BKV. Elemlámpát 
mindenki hozzon magával!
Augusztus 25. (vasárnap): Szűcs István-em-
léktúra. Útvonal: Pilisszentlászló – Öreg-nyílás 
– Kárpát-forrás – Lenkó-emlékmű – Sikárosi-rét 
– Kőris-rét – Öreg-vágás (654 m) – Kerek-bükk – 
Dobogókő. Találkozás 7 órakor a Batthyány téren, 
indulás 7.18-kor. Túratáv: 6 km, költség: BKV 
+ 600 Ft. Megemlékezés Dobogókőn 13–14 óra 
között. A túrát vezeti: Versegi Károlyné.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

www.rozsamh.hu

Augusztus 8. 17 óra: Hangfürdő 

Minya András vezetésével. A 

részvétel ingyenes, de a helyszí-

nen történő előzetes regisztráció 

szükséges.

Augusztus 12–16. között: 

Meseországból iskolába – iskolai 

előkészítő mese- és élménytábor 

óvodásoknak. Részvételi díj: 18 

900 Ft /hét. Bővebb információval 

az elérhetőségeinken szolgálunk.

Szerdánként 14.30-kor me-

ridiántorna. A foglalkozás az 

energia-egyensúly helyreállításával 

erősíti az immunrendszert.

Kedvelt tanfolyamaink, foglalko-

zásaink a nyáron szünetelnek, 

szeptember első hetében indulnak 

újra. 

A művelődési ház augusztus 23-ig 

hétköznapokon 10 és 17 óra között 

tart nyitva. Augusztus 24-től 

visszaáll az évközi nyitvatartásunk, 

vagyis 9 és 19 óra között várjuk 

látogatóinkat.

Az itt található Ticket Expresz-

sz-irodában jegyek válthatók 

koncertekre, színházi előadásokra, 

kiállításokra. 

Terembérlési lehetőség esküvőkre, 

összejövetelekre az elérhetősé-

geinken való előzetes egyeztetés 

alapján.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018

Augusztus 19. 19 óra: Szent 

István-napi utcabál

Augusztus 23–25. 10 óra: Nem-

zetközi ritmikus gimnasztika ver-

seny a KFK Grácia szervezésében

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Augusztus 14. 16.30: A 7 szerda – 
7 kincs címmel zajló nyári kézmű-
ves foglalkozás utolsó alkalma. A 
téma a hullámkarton. A foglalkozás 
ingyenes, a beiratkozott olvasó-
ink vehetnek részt rajta. A 6 év 
alatti gyerekeknek szülői segítség 
szükséges.
A Galéria 18 kiállítóteremben a 
Tomory Lajos Múzeum vándor-
kiállítása és Hancsicsák 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 hétfőn és szerdán 13 és 
19 óra, csütörtökön 9 és 15 óra, 
pénteken 12 és 18 óra között várja 
az olvasókat. 

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A könyvtár augusztus 30-ig zárva 
tart.
.
KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 10. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Augusztus 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Augusztus 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Augusztus 29. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele
Augusztus 26-tól 30-ig: Drámatá-
bor gyermekeknek
Augusztus 26-tól 30-ig: Szív-
ügyünk a közlekedés – kerékpáros 
tábor
Augusztus 31. 14 óra: Drága szülő-
földem – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés, táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
A Kondor Béla Közösségi Ház 
állandó foglalkozásai a nyári 
időszakban szünetelnek. Az 
intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.
Augusztus 22-ig zárva tart a 
közösségi ház, de a 10-i, 11-i 
és 25-i programot megtartjuk. 
Augusztus 26-i nyitásunktól 
kezdve az évközi nyitvatartás 
szerint (8 és 20 óra között) várjuk 
látogatóinkat.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Kondor Béla 
sétány 10. 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A nyári időszakra tekintettel kérjük, 
hogy mielőtt felkeresik bárme-
lyik kiállítóhelyünket, az aktuális 
nyitvatartásról tájékozódjanak a 
honlapunkon vagy elérhetőségeink 
valamelyikén.
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 25-ig zárva tart.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
A pestszentlőrinci Kossuth tér – új 
kiállítás július második felétől.

Nyitvatartás: kedden, valamint 
csütörtöktől szombatig 12 és 18 
óra között, szerdán 10 és 16 óra 
között. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép 

(a Ferihegy 2B terminál mellett): 

Repüléstörténeti kiállítás.

Az Üllői út, ami összeköt című 

vándorkiállítás a polgármes-

teri hivatal (Üllői út 400.) II. 

emeletén látható. Részletek a 

honlapunkon.

Szolgáltatások: kutatószolgálat 

előzetes egyeztetés alapján, 

tárlatvezetés magyarul és angolul, 

helytörténeti séták, múzeumpe-

dagógiai foglalkozások minden 

korosztálynak (a teljes kínálat 

megtalálható a honlap Múze-

umpedagógia menüpontjában), 

vándorkiállítások kölcsönzése. 

Augusztus 19–25. között az irodai 

ügyelet, a kutatószolgálat és a 

múzeumpedagógiai foglalkozások 

szünetelnek.

Helytörténeti információk, online 

térképes felület a kerület telepe-

ivel, köztéri és beltéri emlékmű-

veivel, szobraival, Pestszentlőrinc 

teljes utcanév-állományával.

Letölthető tanulmánykötet: 

Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 

Soroksárpéteri az első világhá-

borúban.

Önálló honlap 1956 kerüle-

ti eseményeiről, a Kenyér és 

tank – 1956 pestszentlőrinci és 

pestszentimrei eseményei című 

tanulmánykötet teljes tartalmával: 

http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585

Állandó kiállítás: Élet a régi-új 

lakótelepeken – Az Állami lakóte-

leptől a Havannáig

A kiállítóhely augusztus 25-ig 

zárva tart.

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjtemé-
nyéből
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 tájékozód-
jon a muzeum18ker.hu honlapon.  

MÚZEUMSAROK 
KIÁLLÍTÓTEREM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem szeptember 1-jéig 
zárva tart.

HAVANNA KIÁLLÍTÓHELY

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

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

www.pikhaz.hu

Augusztus 17. 15 óra: Nosz-

talgia táncdélután – nem csak 

nyugdíjasoknak. Zenél a Magic 

Duó, belépőjegy: 800 Ft.

Augusztus 28. 18 óra: Kes-

keny úton – Mecseki Hargita 

szobrászművész kiállításának 

ünnepélyes megnyitója. Köszön-

tőt mond Hajdú Bálint Kadosa 

lelkipásztor, közreműködik Bokor 

Jutta operaénekes, a Magyar 

Állami Operaház nagykövete. A 

tárlat szeptember 8-ig tekinthe-

tő meg.

Augusztus 31. 15 óra: Nosz-

talgia táncdélután – nem csak 

nyugdíjasoknak. Zenél a Magic 

Duó, belépőjegy: 800 Ft.

Kedden és csütörtökön 19.15-től 

dance fitness, valamint alak-

formálással kiegészített dance 

fitness Nikivel. A részvételi 

díjról és a további részletekről 

az elérhetőségeinken adunk 

felvilágosítást. 

A PIK állandó foglalkozásainak 

egy része a nyáron szünetel. A 

PIK Ház augusztus 12-ig zárva 

tart.

MESE- ÉS VERSÍRÓ 
PÁLYÁZAT
Maraságok, madarak, jóbarátok 

címmel mese- és versíró pályáza-

tot hirdet a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Lőrinci Nagykönyvtára. 

A Miklya Zsolt ötleteire épülő 

pályázatra gyermekek műveit 

várják.

Beadási határidő: szeptember 20. 

A részletekről a könyvtárban lehet 

érdeklődni (Thököly út 5.).

SZERETNÉL 
MEGTANULNI 
TÁNCOLNI?
Társastánctanfolyamot szervez 

a Botafogo Táncegyüttes diákok 

részére, kezdő és haladó szinten 

egyaránt. A jó zene és a jó 

hangulat garantált! A tanfolyam 

helyszíne a Kondor Béla Közösségi 

Ház, az első alkalom szeptember 

10. (kedd).

A részletekről érdeklődni a mary@

botafogo.hu címen vagy a közössé-

gi házban lehet.

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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Egyre népszerűbb, évről évre több gyermek választja az egészséges mozgást SPORT

– Sorozatban ötödik éve rendez-
zük meg a most már nemzetközi 
rangra emelkedett Imre-kupa 
elnevezésű versenyünket és a 
Pingpong Határok Nélkül el-
nevezésű viadalt. E kettő után a 
pestszentimrei pingpongsport 
barátai újabb nemzetközi meg-
méretésen indultak. Nem kisebb 
esemény volt ez, mint a BOK-
csarnokban július 1–6. között 
megrendezett veterán Euró-

pa-bajnokság – mondta Simon 
Károly. 

Szinte hihetetlen, hogy a kü-
lönböző korcsoportokban 42 
ország 3200-nál több indulója 
lépett a 150 (!) asztalhoz július 
első hetében, hogy 40 éves kor-
tól 85 pluszig bizonyítsák, hogy 
az asztaliteniszezés, kis túlzással, 
a bölcsőtől a sírig űzhető.

– Ma már jó és melengető 
érzés visszagondolni erre az egy 

hétre, de akkor bizony fel kellett 
kötni a nadrágunkat, hogy min-
dent megoldjunk, hogy min-
denkinek teljesítsük a kérését. 
Remélem, nem tévedek nagyot, 
ha azt mondom, elégedetten me-
hettek haza a vendégeink – tette 
hozzá a Pestszentimrei Pingpon-
gosok Sportegyesület elnöke, fá-
radhatatlan mindenese, a konti-
nensbajnokság egyik magyar fő 
szervezője. 

Simon Károly boldogságát, 
akárcsak a kerületi pingpongo-
sokét, fokozhatta az a tény, hogy 
Eb-bronz került pestszentimrei 
sportolók nyakába.

– Tény, hogy jó szereplést vár-
tunk már a viadal előtt is a Barkó-
czi Attila–Csonka Zoltán-párostól, 
de az, amit végül kaptunk tőlük, 
minden várakozásunkat felül-
múlta. Igaz, az elején a vigaszágra 
kényszerültek, de ott aztán olyan 
játékot mutattak be, amelyen csak 
ámultunk. Mi is, a vendégek is. 

Elmondta a szakember, hogy 
a magyar duó megállíthatat-
lanul menetelt. Előbb egy né-
met–magyar, majd egy norvég, 
ezt követően egy cseh párost, 
majd két újabb német egysé-
get győzött le. Olyan játékkal, 
hogy mindössze egyetlen szet-
tet veszítettek el. Méltán voltak 
boldogok, amikor a nyakukba 
került a bronzérem.

MŰTÉT UTÁN 
MAGASLATI TÁBOR

Mint minden rossz sorozat, ez is véget ér egyszer – gondolhatja 
Valkusz Máté, a kerületben élő ifjú teniszező, aki külföldön töltött 
néhány napot a közelmúltban. Nem nyaralásról, kikapcsolódásról 
volt szó, sokkal inkább arról, hogy elfeledve végre az elmúlt hó-
napok sérüléseit és betegségeit, ismét teljes értékű teniszezőként 
indulhasson a versenyeken.

– Felmentünk a hegyre, méghozzá jó magasra – mondta Valkusz 
Máté, aki a mesterével, Kuhárszky Zoltánnal töltött el egy hetet Német-
országban, az 1200 méternél magasabban fekvő Kloster városában.

A magyar fordításban kolostor nevet viselő település ezúttal erőn-
léte visszaszerzését segítette a sportolónak, amely nélkül természetesen 
nem léphet pályára jó eséllyel egyetlen viadalon sem.

Elmondta Maté, hogy a kisebb kézfejműtétje (mert az is volt Né-
metországban…) után hasznosak voltak a mesterével együtt töltött 
napok a magaslaton. Az erőnlétének feltétlenül jót tett a 
sok hegyi futás, mert arrafelé bizony egyetlen mé-
ternyi sík terület sem található.

A legutóbbi balszerencséjét az jelentette a 
teniszezőnek, hogy meg kellett operáltatni a 
jobb kézfejében lévő csontkinövést, amely 
civilként nem zavarta volna, de sportolóként 
nem tudta így a maximumot teljesíteni. 

– A beavatkozás jól sikerült, most már 
a múlté ez a gond – mondta a sportoló, aki 
a hegyi edzőtáborozás után itthon készül, a 
nemzeti edzésközpontban gyakorol. 

Már megvan a következő nagy cél, amely 
nem „önös”, hiszen csapatversenyen lép pályára a 
válogatottban.

Ez a nagy erőpróba a szeptemberi budapesti Davis-kupán az 
ukránok elleni mérkőzés lesz, ahol nagy valószínűséggel Valkusz 
Mátéra is kemény erőpróba vár.

Addig is edzés edzést követ, vagyis visszaáll az élet a normális 
kerékvágásba…

AKADÉMIAI SZINTEN NYÁRON IS
Augusztus 30-ig folyamatosan várják a sporttáborba jelentkezőket

DOBOGÓN A CSONKA–BARKÓCZI-PÁROS
Imrei bronzérem született a veterán asztalitenisz Eb-n

Tavaly nyáron  nem kevesebb, 
mint 617 gyermek vett részt a 
sporttáborokban, s kezdhette 
a tanévet kellemes emlékekkel 
és élményekkel. A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia (VUA) 
valamennyi szakosztálya – a lab-
darúgó, a küzdősport, az úszó, a 
street dance, a vízilabda, a jégko-
rong, a sakk és a kosárlabda – en-
nek jegyében indította el idén is 

a táborát, s ezúttal is megszervez-
ték a sportágválasztó tábort is.

– Mindig nagy a sikere ezek-
nek, nagyon népszerűek a gye-
rekek körében. Nem egy helyről 
hallottam, hogy a gyerek inkább a 
tábort választotta, s nem azt a pi-
henést, amit a szülei megszervez-
tek a számára. Ez pedig jelzi, hogy 
megtalálják a helyüket a diákok 
ezekben a sporttáborokban, még 

akkor is, ha egy hetet feláldoznak 
a családi nyaralásból – mondta 
Kissné Baumann Gizella, a VUA 
szakmai igazgatója, aki tavaly is 
végigkísérte a gyerekek nyarát.

TURNUS TURNUS 
UTÁN
Nézzünk körül azon sportágak 
között, amelyekre még lehet je-

lentkezni. A labdarúgásban, a 
legnépszerűbbnek nevezhető 
sportágban augusztus 12-én in-
dul még egyhetes tábor a Vilmos 
Endre Sportcentrumban (Nagy-
becskerek utca 32.). Az érdeklődés 
egész nyáron nagy volt, telt házzal 
zajlottak a turnusok, s a szervezők 
most is várják a gyerekeket.

Az úszásban augusztus 30-ig 
folyamatosan lesznek még tábo-

rok. Minden héten hétfőn indul-
nak ezek a Bókay-kertben, a Park 
uszodában (Szélmalom utca 33.).

VÁLASSZ 
SPORTÁGAT!
Az összes sportágat összefoglaló 
sportágválasztó tábor is kipró-
bálható még augusztus végéig, 
amelyben kiválaszthatják a gye-
rekek azt a sportot, amelyben a 
legügyesebbek, s amellyel szíve-
sen foglalkoznának később is. 
A választásban a több sportág-
ban is jelen levő szakemberek 
(szakedzők) is segítenek. A kö-
vetkező sportágválasztó turnus 
augusztus 12-én indul a Vilmos 
Endre Sportcentrumban. 

A táborokban a sportprog-
ramok mellett napi három-
szori étkezéssel, színvonalas 
programokkal, animációs fog-
lalkozásokkal, strandolással 

gondoskodnak a szervezők a 
gyermekek kikapcsolódásáról és 
szórakoztatásáról.

SOSEM VOLT MÉG 
PANASZ
Az egyhetes táborok ára 22 000 
forint/hét, az akadémiásoknak 
kedvezményesen 17 600 forint.   
Kedvezményt kapnak a több-
gyermekes családok is. Ameny-
nyiben  testvéreket íratnak be a 
táborba, az egyik gyermek után 
kell csak teljes árat fizetni, a 
testvére vagy a testvérei már 10 
százalékos testvérkedvezményt 
vehetnek igénybe.

A táborok szakmai csapatai 
egész évben gyermekekkel fog-

lalkoznak, a programjaikat több 
év tapasztalata alapján állították 
össze, s ezekre még sosem volt 
panasz, mint ahogy nem volt 
eddig sem ezen a nyáron.

Ők ütöttek…

A Pestszentimrei Ping-
pongosok Sportegyesület 
négy játékossal képvisel-
tette magát a kontinens-
versenyen: Barkóczi Attila, 
Csonka Zoltán, Stefán 
István és Vajda József 
léphetett asztalhoz.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A kerületben az egyik legdinamikusabban fejlődő sportklub a Pest-
szentimrei Pingpongosok Sportegyesület. Simon Károlyt, az imrei 
asztalitenisz mindenesét kérdeztük a sikerről.

�A Városgazda Utánpótlás Akadémia sikereiért tevékenykedő sok-sok ember a nyáron sem 
pihen. Ellenkezőleg. Az ő számukra elsősorban nem a kikapcsolódást jelentik azok a hóna-
pok, amelyek alatt a gyerekek erőt gyűjtenek ahhoz, hogy teljes emberként vághassanak neki a 

szeptemberben kezdődő tanévnek. Ennek jegyében szervezik meg azokat a sporttáborokat, amelyek 
egészen az első becsengetésig tartanak.

„A szervezők bíznak abban, hogy az 
augusztusi turnusokban is minden gye-
rek jól érzi majd magát a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia táboraiban.”

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Festőművészi és tudományos tevékenysége mintegy hatvanöt évet ölel felPORTRÉ

Szép szavakkal illette Nemcsics 
Antalt régi barátja, Neruda Ká-
roly volt szemeretelepi plébános.

– Egy olyan embertől bú-
csúzunk – mondta –, aki egész 
életében Istenre tekintett, és min-
dig kereste a természeti és a ter-
mészetfeletti értékeket, amelyeket 
meg is osztott velünk, barátaival, 
családtagjaival, kollégáival és ta-
nítványaival. Az ő személyes éle-
te arra tanított bennünket, hogy 
nyitott szemmel legyünk mások 
és Isten iránt. Olyan embertől bú-
csúzunk, aki folyamatosan képes 
volt az élet befogadására, és ma-
radandó értékeket hozott létre. 
Mindig a becsületesség és a lelki 
korrektség útját járta. Teremtő, 
alkotó életet élt. Időskorában is 
fiatalos lendülettel dolgozott és 
hozott létre értékeket. Utolsó 
munkája egy kereszt volt, amit 

már nem tudott befejezni, bár 
lélekben sikerült… Végigjárta a 
keresztutat, és most belépett abba 
a világba, amit a műveivel bemu-
tatott nekünk. 

Ezután Ughy Attila polgár-
mester többek között ezekkel a 
szavakkal méltatta Nemcsics An-
talt:

 – Búcsúzni mindig nehéz. 
A búcsú pillanatai mint mázsás 
kövek nehezednek ránk. Annál 
fájdalmasabb érzést elképzel-
ni sem lehet, mint amikor arra 
az útra kísérjük el szerettünket, 
ahonnan nincs visszatérés. Gyász 
ez, mélyre hatoló seb okozta láz, 
amit nehéz átélni, nehéz beszélni 
róla, és nehéz feldolgozni. Van, 
akinek a vallás segít, másoknak 
a művészet vagy épp egyszerre 
mindkettő. Nemcsics Antal olyan 
művész volt, aki a lélek halha-

tatlanságának jelentős nyomait 
hagyta ránk emlékül. Színeket, 
formákat a falakon, a házakon, 
a vásznakon, valamint azt az 
örök érvényű igazságot, hogy a 
szemünket nyitva kell tartanunk 
ahhoz, hogy meglássuk a világ 
csodáit. Mert a szem nemcsak a 
lélek tükre, de a lélek felfedezésé-
nek is a legfontosabb eszköze. A 
kerület díszpolgára számos mu-
rális munkát készített középüle-
tekhez: mozaikokat, falképeket, 
színes üvegablakokat. Nemcsics 
Antal a színek mestere, a színek 
harmóniájának kutatója volt, és 
a műveit, anélkül hogy tudnánk 
róla, több százezren látjuk évente. 
Talán nem is tudunk róla, hogy 
gyógyító visszfények nyugtatnak 
meg bennünket, amikor Nem-
csics munkáin pihen a szemünk, 
talán nem is tudunk róla, hogy 

mennyi mindent köszönhetünk 
nagyszerű életművének. Százezer 
kerületi lakos nevében köszö-
nöm, hogy a szomszédunkban 
tudhattuk azt a páratlan elmét, 
akinek fájdalommal terhes bú-
csúztatására most összejöttünk. 

A ravatalnál végezetül Szen-
de Árpád és Alföldi György pro-
fesszorok búcsúztak Nemcsics 
Antaltól a Magyar Tudományos 
Akadémia, illetve a Budapesti 
Műszaki Egyetem képviseleté-
ben. Pápa nevében a sírnál kö-
szönt el Áldozó Tamás polgár-
mester a város nagy szülöttjétől:

– Nemcsics Antal a gyermek-
korában Pápán, a Fő téri temp-
lomba járt szentmisére, és ebben 
a szakrális térben lépett örök szö-
vetségre a képzőművészettel és a 
színek világával. Most itt hagyta 
nekünk a színországot, ahogyan 
ő nevezte. 

A sírt a gyászolók virágokkal 
és koszorúkkal halmozták el.

Temesi László

EMLÉKEZÉS NEMCSICS ANTALRA
Csodálta az alkonyatkori égbolt narancsait, vöröseit és fénylő hideg zöldjeit

TEREMTŐ, ALKOTÓ ÉLETET ÉLT

FÜLEP ERZSÉBET 

Az 1927-ben Pápán született 
Nemcsics Antal gyermekkorá-
ban a szüleitől kapott festőkész-
lettel örökre „eljegyezte magát” 
a festészettel és azon keresztül a 
színekkel. Pár évvel ezelőtt adott 
interjújában így fogalmazott: 
„Csodáltam a házunk fehér falá-
ra vetett árnyékok alkonyatkori 
színeinek változását. Csodáltam 
a falevelek zöldjeinek végtelen 
számúnak tűnő változatosságát. 
Csodáltam az alkonyatkori égbolt 
narancsait, vöröseit és fénylő hi-
deg zöldjeit.  Kisdiák koromban 
a pápai Nagytemplom Maulbert-
sch-freskói ejtettek ámulatba. Bá-
multam a zöldek, kékek, sárgák 
csodálatos harmóniáját.” 

Ekkor határozta el, hogy temp-
lomok festője lesz. Középiskolai 
tanulmányainak befejezéséig szü-

lővárosában élt. Az érettségi után 
felvételt nyert a Képzőművészeti 
Főiskolára, ahol 1950-ben diplo-
mázott Szőnyi István freskóosz-
tályában, és tanári diplomát is 
szerzett. Ezt követően kisegítő ta-
nárként dolgozott többek között 
a XVIII. kerületben, s 1951-től a 
Budapesti Műszaki Egyetem rajz 
tanszékén kockológiát és alakraj-
zot, majd színdinamikát tanított. 
Színelméleti kutatásai keretében 
azt vizsgálta, miként lehet a kör-
nyezetünket a színekkel emberib-
bé formálni.

MEGSZÜLETIK  
A RENDSZER 
A hatvanas években Magyaror-
szág kezdett a Nyugat felé nyit-
ni, és a megrendelők a magyar 
gyártók számára ismeretlen 
betű- és számkombinációkkal 

határozták meg az áruk színét a 
Munsell-színrendszer alapján. A 
színkódok megfejtésére a minisz-
tériumi illetékesek a színkutatása-
iról már ismert Nemcsics Antalt 
kérték fel. 

A színrendszer kidolgozása 
sok-sok hosszadalmas kísérletet 
igényelt. Nemcsics Antal arra a 
következtetésre jutott, hogy ez a 
színrendszer nagyon sok sötét és 
kevés világos színt tartalmaz, pe-
dig az utóbbira nagyobb szükség 
van a környezet tervezésében. 
Ekkor született meg benne a gon-
dolat, hogy új színrendszert hoz 
létre. Ez a Coloroid-színrendszer, 
amelyet New Yorkban tett közzé 
1980-ban, s az ismertetésére sok 
országba meghívták.

A kollégái irigykedni kezd-
tek rá, az egyikük fel is jelentet-
te, hogy a munkája kóklerség, 
lejáratja vele a szocialista tá-

bort, a színek segítségével akar-
ja megdönteni a rendszert. Be 
kellett bizonyítania, hogy a 
Coloroid törvényei a való világ 
törvényei. A vizsgálat vége az 
lett, hogy a professzorok meg-
állapították: a Coloroid valódi 
érték. Az egyetem bejelentette 
a színrendszerre épülő találmá-
nyait, amelyek angol, német, 
japán, amerikai, svájci, magyar 
szabadalmat kaptak.

HATALMAS 
ÉLETMŰ
A tanár úr több mint száz tu-
dományos publikációt, illetve 
könyvet írt, köztük a világ szá-
mos nyelvén megjelent Colour 
Dynamics címűt, amelyet a 
világ sok egyetemén tankönyv-
ként használnak. S nemcsak 
elmélettel foglalkozott, hanem 

képzőművészettel is, amely te-
vékenységével nemzetközi díja-
kat is nyert. 

Nemcsics Antal művei megta-
lálhatók többek között a Magyar 
Nemzeti Galériában, Szentend-
rén, Zebegényben, Veszprémben, 
szülővárosa pedig már az életé-
ben állandó kiállítás létesítésével 
tisztelgett művészi és tudomá-
nyos tevékenysége előtt. 

Nevéhez fűződik többek kö-
zött a Budai Várnegyed, a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér és 
a 3-as metró színterve. Ország-
szerte számos murális munkát 
készített középületekbe, katolikus 
templomokba.

Lőrinciként több egyhangú 
havanna-lakótelepi és egy Szent 
Lőrinc-lakótelepi tízemeletes 
épületet „öltöztetett új ruhába”. 
Nem egy XVIII. kerületi családi 
ház homlokzatára készített mo-
zaikot, családi háza falát pedig 
napórával díszítette, körülötte a 
tizenkét stilizált állatövi csillag-
képpel. Ez utóbbi megtalálható 
a nemzetközi napóra-kataló-
gusban is.

 VÖRÖS, SÁRGA, 
ZÖLD, KÉK, IBOLYA
 „A vörös kifejezheti a boldogsá-
got, a szeretetet, a vértanúságot, 
az erőt, az alkotó Szentlelket, de 
a szenvedélyt, a durvaságot, a 
haragot is. A sárga kifejezheti a 
fényt, a megvilágosodást, a meny-
nyországot, az irigységet. A zöld 
kifejezője lehet az ifjúságnak, a 
reménynek, az újjászületésnek, 
az örökkévalóságnak, a jövőnek, 

a békének, de a szomorúságnak 
is. A kék jelentheti az igazságot, 
a szüzességet, a gyávaságot és a 
gonosz lelkeket is. Az ibolya ki-
fejezheti a gyászt, az adventet, a 
nagyböjtöt, a félelmet és a poklot 
is” – mondta legutóbbi beszélge-
tésünk alkalmával a művésztanár.
A templomokba készült tervei 
közül több is szerepelt az 1969-
ben Rómában, majd később a 
Budapesti Központi Szeminá-
riumban megrendezett magyar 
egyházművészeti kiállításon. 
Nemcsics Antal 1983-ban levelet 
kapott a Vatikánból, amelyben 
az államtitkár II. János Pál pápa 
apostoli áldását közvetítette abból 
az alkalomból, hogy az 1982-ig 
templomokba készült munkáinak 
fotódokumentációja a Vatikáni 
Könyvtárba került.  

A SZÍNKUTATÁS 
EREDMÉNYEI
A művész a XVIII. kerületben a 
Fogaras utcai kápolna számára 
is készített színes üvegablakokat. 
Ezek a pápai Esterházy-kastély-
ban tekinthetők meg, ahol 2015-
ben nyílt meg a Nemcsics Antal 
festői, színtervezői és színkutatói 
munkássága előtt tisztelgő állan-
dó kiállítás.  Az életmű legfonto-
sabb állomásait bemutató tárlat 
minden darabjának helyét maga 
az alkotó határozta meg azzal a 
céllal, hogy az anyag jól áttekint-
hető és értelmezhető legyen. A 
kiállítótér mellett egy kutatószoba 
is létesült, ahol nemzetközi konfe-
renciát is rendeztek a kiállításhoz 
kapcsolódóan. 

Nemcsics Antal elismeréseiből… 

Nemzetközi Giorgione Festészeti Díj (1963), Nemzetközi 
Színtervezési Díj (1984), 42. Nemzetközi Velencei Képzőművé-
szeti Biennale központi kiállítója (1986), Alpár Ignác-díj (1995), 
Nívódíj könyvekért (BME 1989, MTA 1996), a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend kiskeresztje (1997) és tisztikeresztje (2008), 
a XVIII. kerület díszpolgára (1998). Színtervezéssel és színkuta-
tással kapcsolatos hazai és nemzetközi szervezetekben elnök, 
alelnök, elnökségi tag volt.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Dr. Nemcsics Antalt, kerületünk díszpolgárát, az önkormányzat saját 
halottját július 31-én a Pestszentlőrinci temető ravatalozójában bú-
csúztatták családtagjai, barátai, tanítványai, kollégái, a kerület vezetői, 

tisztelőinek népes tábora. 

�Életének 92. évében elhunyt Nemcsics Antal festőművész, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok doktora.  A nevéhez fűződik a Coloroid-színrendszer kidolgozása s annak alapján városké-
pi együttesek, középületek színének a megtervezése. Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára 

számos murális munkát – mozaikot, falképet – és színes üvegablakot készített középületekbe. A 
XVIII. kerületben is több épület és templom dicséri a keze munkáját.


