
TEMESI LÁSZLÓ 

Ezen a péntek délelőttön a Hő-
sök tere környékén mindenki 
élte a hétköznapok megszokott 
életét munkával, bevásárlással, 
mégis ünnepi volt a hangulat, 
hiszen a tér megtelt ünneplőbe 
öltözött emberekkel, s a hang-
szórókból áradó, az érzelmekre 
ható zene és ének jelezte: egy 
rövid időre minden erre járó 
civilnek meg kell állnia, hogy 
megemlékezzen államalapító ki-
rályunkról, Szent Istvánról.

A Himnusz felcsendülése 
után Bánhidy Vajk történész em-
lékező szavai ragadták magukkal 
nemcsak a kerület megjelent ve-
zetőit – köztük Ughy Attila pol-
gármestert, Lévai István Zoltán 
és Szarvas Attila alpolgármestert, 

dr. Molnár Ildikó címzetes főjegy-
zőt –, a pártok, civil szervezetek 
képviselőit, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre díszpolgárait, hanem a 
járókelőket is.

–  Én most Esztergomból, egy 
kulcsfontosságú helyszínről érkez-
tem ide, ami azért kulcsfontosságú, 
mert Szent Istvánt ebben a város-
ban koronázták meg 1000 karácso-
nyán vagy néhány nappal később, 
1001. újév napján. Ez még nem tel-
jesen tisztázott a történészek köré-
ben – kezdte a beszédét az előadó.

AZ ELSŐ 
KERESZTÉNY 
KIRÁLYUNK

– Ki is ez az ember, aposto-
li király, első keresztény ki-

rályunk? 970 körül született 
Esztergomban Géza fiaként, 
aki Vajkban, azaz Istvánban 
látta meg utódját, akire ráépít-
heti az államát. Felszámolta a 
törzsi szervezeteket, és elkezd-
te kiépíteni az államát. István 
nehéz külpolitikai helyzetben 
választott irányt, olyan irányt, 
amely döntően meghatározta 
sorsunkat, létünket, a jövőn-
ket. Két gigahatalom, Bizánc 
és a Német-római Császárság 
közt ez nem volt könnyű fel-
adat. István, akinek a népe 
csupán száz esztendeje élt a 
Kárpát-medencében, tudta, 
hogy ha nem a helyes utat vá-
lasztja, azaz a nyugati keresz-
ténységhez való csatlakozást, 
örökre elsodródhat, eltűnhet a 
magyarság a történelem süly-

lyesztőjében. Ez a legnagyobb 
erénye, valamint a bölcsessé-
ge, határozottsága, amellyel 
véghez is vitte az elképzelését. 
Harmincéves volt, amikor az 
ország uralkodója, királya lett, 
és a semmiből hozta létre pél-
dául a közigazgatási rendsze-
rét, indította be sikeres külpo-
litikáját. Egy személyben nem 
volt könnyű dolga, amikor 
rokonai hatalmának a felszá-
molásához kezdett, de vasszi-
gorral ez is sikerült neki.

SZENT ISTVÁN 
INTELMEI 
A történész arról is beszélt, 
hogy István írásban megfogal-
mazott intelmeivel mutatott 
utat fiának, Imre hercegnek: mi 

kell ahhoz, hogy komoly ural-
kodóvá váljon? Fia, jövőbeli 
reménysége azonban fiatalon 
meghalt. 1083. augusztus 20-
án avatták szentté, s azóta ün-
nepeljük ezt az eseményt, ez a 
legrégebbi ünnepünk, amely a 
kezdetektől fogva a szuverén 
magyar állam megszületésének 
emlékét ápolja, ami szorosan 
összefonódott első királyunk, 
Szent István személyének tisz-
teletével.

HIMNUSZ SZENT 
ISTVÁNRÓL
A beszéd után Träger Lili ének-
művész a Szent István dicsér-
tessél és a Himnusz Szent Ist-
ván királyról című gyönyörű 
dalt adta elő. Ez utóbbiból idé-

zünk egy rövid fohászt: „Ké-
rünk, mint apostolunkat és az 
első királyunkat, Szent István, 
nézz Mennyből le a szép ma-
gyar népedre.” Ma különösen 
nagy szükségünk van Szent Ist-
ván vigyázó tekintetére…

Az ünnepség végén eljött 
a koszorúzás méltóságteljes 
pillanata. A XVIII. kerületi 
önkormányzat nevében Ughy 
Attila, Lévai István Zoltán és 
dr. Molnár Ildikó helyezett el 
koszorút az országzászlónál, 
a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat képviseleté-
ben Bauer Ferenc elnök. Őket 
a XVIII. kerületi Kormányhi-
vatal elnöke, Hodruszky Csaba 
követte, majd az 1956-os Ma-
gyar Szabadságharcosok Világ-
szövetsége nevében Szentivá
nyi György budapesti elnök és 
Tóth Kálmán koszorúzott. A 
pártok, a civil és társadalmi 
szervezetek képviselői szintén 
elhelyezték koszorúikat vagy a 
megemlékezés virágait.
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Szent István-napi 
ünnepség a Hősök terén
 
Úgy érezték az arra járók, hogy egy pillanatra meg kell állniuk

�EGYETLENEGY LEHETŐSÉGÜNK VAN: AZ, HOGY A KERESZTÉNY EURÓPÁHOZ KELL CSATLAKOZNI – EZT ISMERTE FEL ISTVÁN 
KIRÁLY, AKI AZ ELKÉPZELÉSE MELLETT MINDVÉGIG, HALÁLÁIG KITARTOTT, ÉS EZZEL KIJELÖLTE AZ UTAT A MAGYARSÁG SZÁMÁ-
RA. EZEKET A GONDOLATOKAT HALLHATTÁK MINDAZOK, AKIK RÉSZT VETTEK AUGUSZTUS 16-ÁN AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS SZENT 

ISTVÁN AUGUSZTUS 20-I EMLÉKNAPJA ELŐTT TISZTELGŐ KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGEN PESTSZENTIMRÉN, A HŐSÖK TERÉN.

SEGÍTSÉG A SZÜLŐKNEK

IMMÁR HATODIK ALKALOMMAL támogatja 
ingyenes füzetcsomaggal az önkormányzat a 
kerületi általános iskolás gyerekek tanévkezdé-
sét. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata ezúttal is igyekszik a gondok egy részét 
levenni a szülők válláról azzal, hogy a nyári 
napközis tábor után egyedi borítójú füzetekkel 
az iskolakezdés költségeihez is hozzájárul.

INDUL AZ AKADÉMIA

SIKERESNEK BIZONYULT a Nyugdíjas Akadémia 
táblagépkezelő tanfolyama, ezért a szeptember-
ben induló szemeszterben újra lehet jelentkezni 
erre a kurzusra.  A kerület népszerű szabadegye-
teme emellett több újdonsággal is várja a hall-
gatókat. A főszervező Jászberényi József szerint 
messze a legjobban működő rendezvénysorozat 
valamennyi szabadegyetem között.

ÉLHETŐ KÖRNYEZET

AZ LMP KORÁBBI európai uniós parlamenti 
képviselői szakértője, a brüsszeli Európai Zöld 
Frakció jövőbeni szaktanácsadója úgy érzi, 
hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre környe-
zeti nevelésre és fenntarthatóságra irányuló 
politikája sok tekintetben eredményes, ami 
hozzájárulhat az itt élők szemléletének válto-
zásához, és anyagi forrásokat hozhat.

PLER-TERVEK

MÁR JAVÁBAN KÉSZÜLŐDIK a szeptember 
második hétvégéjén rajtoló NB I/B-s férfi kézi-
labda-bajnokságra a PLER Budapest csapata, 
amely legutóbb a második helyen végzett. A 
rajthoz közeledve kérdeztük a 41. életévében 
járó Laurencz Szabolcsot, a csapat júliusban 
érkezett mesterét, aki saját nevelésű tehetsé-
gekre alapozva szeretne feljutni az NB I-be.

SZTÁROK A KÓSTOLÓN

SZEPTEMBER ELEJÉN, 6–7-én rendezik meg a 
hagyományos Bókay-kerti Napokat, amelynek 
idei tematikája a „Nagyi főztje” fesztivál lesz 
a közkedvelt helyszínen és a jól megszokott 
kihagyhatatlan koncertekkel. A családias 
programok mellett FankaDeli, a Karthago, 
Soltész Rezső, Janicsák Veca, Király Viktor és 
a Beatrice szórakoztatja a vendégeket.

15. oldal 15. oldal2. oldal 3. oldal 4. oldal 15. oldal 16. oldal

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu



2 3

VÁROSKÉP p 2019. augusztus 21. XXVIII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu VÁROSKÉP p 2019. augusztus 21. XXVIII. évfolyam 14. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Szeptemberben indul az újabb szemeszter a népszerű szabadegyetemen KÖZÉLETMintegy 9200 tanuló kap ingyenes füzetcsomagot az önkormányzattólKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

Pestszentlőrinc-Pestszentim-
re önkormányzata ezúttal is 
igyekszik a gondok egy részét 
levenni a szülők válláról azzal, 
hogy a tartalmas nyári nap-
közis tábor után az iskolakez-
dés költségeihez is hozzájárul. 
Az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően továbbra is ingye-
nes füzetcsomaggal támogatja 
a kerületi általános iskolás di-
ákok tanévkezdését.

ÁTMENET  
A NYÁRBÓL
Nem kedvelik a gyerekek, ha 
túl korán kezdik nyaggatni 
őket az iskolakezdéssel. Ter-
mészetesen szeretik az utol-
só pillanatig kiélvezni a nyár 
nyújtotta örömöket, gyűjteni 
még egy kicsit az itthon vagy 
valamelyik külhoni országban 
szerzett élményeket. Ugyan-
akkor láthatóan kedvük lenne 
már az osztálytársaikkal talál-
kozni, s ha az új tanszerekre, 
tankönyvekre gondolnak, vala-
milyen érdeklődés szerencsére 
mégiscsak felébred bennük. 
A könnyed kirándulásoknak, 
strandolásnak és a felhőtlen já-
téknak egy időre vége szakad, 
a mostani hetek legfontosabb 
témája az iskolakezdés.

A kerületi iskolákba járó 
6–14 év közötti gyerekek renge-
teg lehetőség, különféle nyári tá-

borok közül választhattak, hogy 
a szünidejük egy részét szerve-
zett körülmények között, színe-
sen tölthessék el. A Bókay-kert 
környékén például ezen a nyá-
ron is sokszor lehetett látni gye-
rekcsapatokat, amelyek onnan 
indulva vagy oda érkezve vidá-
man élvezték a nyári heteket.
 

TÁBOROZÁS UTÁN
A Bókay-kerti napközis tábor 
nagy segítség volt azoknak a 
szülőknek, akik a munkával 
töltött nyári napokon is jó he-
lyen kívánták tudni a gyereke-
iket. Az önkormányzati tábor 
június 24. és augusztus 23. kö-
zött heti turnusokban fogadta 
a fiatalokat, akik a napi három-
szori étkezés mellett egész nap-
ra való programokat – sporto-
lási lehetőségeket, kézműves 
foglalkozásokat, előadásokat 
és kirándulásokat – kaptak. Az 
önkormányzat által nyújtott 
lehetőség mellett választhatták 
a szülők és a gyerekek a műve-
lődési házak és a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia táborait 
is. Ezekben a hetekben azon-
ban már minden az iskolakez-
désre irányítja a figyelmet. 

A HAGYOMÁNY 
MARAD
Noha az általános iskolák 
felügyelete ma már nem tar-

tozik az önkormányzatok 
hatáskörébe, a kerületi diá-
kok iskolakezdési támoga-
tásának hagyományát Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre 
továbbra is őrzi. Az önkor-
mányzat hat évvel ezelőtt 
döntött úgy először, hogy 
a tanév kezdetén a kerületi 
általános iskolás diákok in-
gyen kapnak füzetcsomagot. 
Erre az állami és az egyházi 
fenntartású intézmények ta-
nulói egyaránt jogosultak, 
vagyis ebben az évben össze-
sen mintegy 9200 diák. 

Hagyományszámba megy 
már az is, hogy az önkormány-
zati füzetcsomagok borítóját a 
kerület iskoláiban, illetve óvo-
dáiban meghirdetett rajzpályá-
zatok nyertes művei díszítik. 
A Csillagszemmel óvodás és a 
Gyermekszemmel iskolás rajz-
versenyre beérkezett pályamű-
vekből választották ki a legjobb 
rajzokat.

– Fontosnak tartjuk, hogy 
minden korosztály érezze, 
az önkormányzatra számít-
hat, lehetőségeinkhez mérten 
segítünk – tette hozzá Ughy 
Attila polgármester. – A csa-
ládokra tanévkezdéskor ren-

geteg költség hárul, és ezzel is 
igyekszünk megkönnyíteni a 
helyzetüket. Az egyedi borító-
jú füzetcsomagok pedig remé-
nyeink szerint a diákok tanulá-
si kedvét növeli, ezen keresztül 
még szorosabb szálakkal kö-
tődhetnek a kerülethez. 

SAJÁT 
RAJZOMMAL
Egy csomag nyolc füzetet tar-
talmaz, melyek között van 
négyzetrácsos, sima, vonalas, 
hangjegy- és szótárfüzet, va-
lamint órarend is. Feltehetően 
ezek mindegyike hasznos lesz 
a szeptember elején a tanulmá-
nyaikat folytató vagy azokat az 
óvoda után most kezdő gyere-
kek számára is. 

A korábbi évek tapasztalatai 
és az idei érdeklődés alapján a 
szülők nagyon várják minden 
évben az önkormányzat füzet-
csomagját. Folyamatosan ér-
deklődnek, hogy most is lesz-e 
ilyen lehetőség, mert ennek 
függvényében vásárolnak fü-
zeteket az iskolakezdésre.

A csomagokat idén augusz-
tus 26. és 29. között szállítják ki 
az iskolákba, amikor már min-
denhol dolgoznak az intéz-
ményekben, így nem okozhat 
gondot azok átadása-átvétele, 
amelyet a nyomda egyeztet egy 
kerületi szállítóval. 

�Immár hatodik alkalommal támogatja ingyenes füzetcsomaggal az ön-
kormányzat a kerületi általános iskolás gyerekek tanévkezdését.
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NÉHÁNYAN SAJÁT 
RAJZUKRA ISMERHETNEK
Hatodik éve támogatják így a kerületben az iskolakezdést

Remélhetően minden tanulóhoz időben eljut a füzetcsomag, 
amelyet a rajzpályázat nyertesei közül néhányan még inkább 
a magukénak érezhetnek majd, amikor a saját rajzaikra 
ismerhetnek rá a csomagoláson.

A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is támogatja a kormány a 
diákok nyári foglalkoztatását. 
Így már fiatalon tapasztalatot 
és jövedelmet szerezhetnek, 
s az ily módon szerzett korai 
sikerélmény elősegíti a későb-
bi munkaszocializációs folya-
matot is. A Nyári diákmunka 
programban azok a nappali ta-

gozaton tanuló diákok vehetnek 
részt, akik elmúltak 16 évesek, 
de a program befejezésekor sem 
töltik még be a 25. életévüket, 
a XVIII. kerületi Kormányhi-
vatalnál közvetítést kérőként 
kérték a nyilvántartásba vé-
telüket, és nem rendelkeznek 
foglalkoztatásra irányuló vagy 
vállalkozási jogviszonnyal. Bár 

már csak pár hét van hátra a 
nyárból, még mindig lehet csat-
lakozni a programhoz, amely-
nek keretében augusztus 31-ig 
lehet dolgozni.

A kerületünkben jelenleg 38 
diák foglalkoztatása valósul meg a 
polgármesteri hivatal, a Városgaz-
da Zrt. és a Tomory Lajos Múze-
um támogatásával. A diákok álta-
lános irodai adminisztrátor, egyéb 
művészeti és kulturális foglalko-
zású, sportszervező és kertészeti 
munkakörökre jelentkezhetnek. 

Az önkormányzati intézmé-
nyeknél napi 6 órában dolgozhat-
nak a fiatalok, a jövedelem a mini-
málbér 6 órára eső része (111 750 
Ft/hó), illetve szakképzettséget 
igénylő munkakörben a garantált 
bérminimum 6 órára eső része 
(146 250 Ft/hó). A kormány bér-
költség- és szociális hozzájárulási 
adó támogatással járul hozzá a di-
ákok foglalkoztatásához.

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

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 KOR NEM SZÁMÍT, A KORSZERŰSÉG IGEN
Újra lehet táblagépkezelést tanulni a Nyugdíjas Akadémián

NÉPSZERŰ A NYÁRI DIÁKMUNKA 
PROGRAM
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Milton Friedman Egyetem – ezt 
a nevet kapta időközben a ko-
rábbi Zsigmond Király Főiskola 
(később egyetem). Az intézmény 
feljebb lépett a felsőoktatás rend-
jében, ami az egyik bizonyítéka 

annak, hogy színvonalas, kor-
szerű és értékes oktatás folyik itt. 
Jászberényi József felnőttképzési 
igazgató kezdeményezte sok év-
vel ezelőtt azt, hogy kollégáikkal 
kivigyék a tudást az egyetemről, 
és átadják azt elsősorban az idő-
sebb korosztályoknak.

ITT A 
LEGSIKERESEBB
Az elsők között ismerte fel a 
kezdeményezésben rejlő lehe-
tőségeket Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata. Ughy 
Attila polgármester – aki a sze-

meszterek folyamán többször 
vesz részt maga is az előadáso-
kon, az évnyitókon, a diploma-
átadókon – személyesen is szor-
galmazta az együttműködést 
Jászberényi József csapatával. 

Az ötlet nagyon gyorsan si-
kert aratott. Jászberényi József 

korábban többször elmondta a 
Városkép olvasóinak, hogy bár az 
egyetem az ország több pontján 
szervez hasonló szeniorakadémi-
át, a pestszentlőrinci – köszönhe-
tően a polgármester és az önkor-
mányzat támogatásának, valamint 
a helyi szervezőcsapat lelkesedésé-
nek – messze a legjobban működő 
rendezvénysorozat mind között.

KIÁLLÍTJÁK  
A MUNKÁKAT
Az akadémia szerkezete évek óta 
változatlan, a tartalom azonban 
mindig frissül: rendszerint kéthe-
tente szombaton előadást tartanak 
a polgármesteri hivatal tanács-
termében, és ezt a sorozatot egy 
folyamatosan bővülő és változó 
tanfolyami kínálat egészíti ki – e 
kurzusok helyszíne a TUD18 Kép-
zéskoordinációs Iroda az Üllői út 

317. alatt.  Az évek során kikris-
tályosodott: a legnépszerűbbek a 
nyelvkurzusok, azokon belül is az 
angol, amelyet több szinten lehet 
tanulni, de az érdeklődők ma már 
a német és az olasz nyelvet is vá-
laszthatják. A tanfolyamok kínála-
tában a modern magyar történe-
lem és a jogi alapismeretek mellett 
olyan érdekességek is szerepelnek, 
mint az időskori pszichológia, a 
jobb agyféltekés rajzolás, a festés 
és a családfakutatás. Sőt, mivel 
az informatikai eszközöket már 
Magyarországon is egyre többen 
használják az ötven felettiek közül 
is, táblagépkezelő kurzust is kínál 
az akadémia. 

A jobb agyféltekés techniká-
val készülő munkákat a széle-
sebb közönség is láthatja olykor: 
az elmúlt év során született alko-
tásokból nemrég láthattunk kiál-
lítást a Városháza Galériában.

Előadások az akadémián

Szeptember 7.: Dr. Jászberényi József: Pszichológiai és 
pszichiátriai problémák időskorban és a tanulás (könyvbemu-
tató)

Szeptember 21.:  Czipperer Zsófia: Időseknek szóló kulturá-
lis és művelődési programok Pest megyében

Szeptember 28.:  Dr. Kis-Benedek József: Biztonságpolitika 
2019 őszén

Október 26.: Kamrás Orsolya: Mi az autizmus, és hogyan 
ismerhető fel?

November 9.: Novák Mária: Generációk – mozgásformák

November 23.: Dr. Boga Bálint: Idősödés és esztétikum

December 14.:  Dr. Jászberényi József: A nyugalom 
szigetén (Megbocsátás, elengedés, reális életcél-kijelölés 
időskorban)

Az előadások mindig szombati napon 9 órakor kezdődnek 
a polgármesteri hivatal tanácstermében (Üllői út 400. I. emelet)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Augusztus végéig tart a kormány által meghirdetett Nyári diákmunka 
program, amely abban segíti a fiatalokat, hogy munkatapasztalatot 
és jövedelmet szerezzenek, továbbá csökkenti az ifjúkori inaktivitást. 

A XVIII. kerületben a polgármesteri hivatalban, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-nél és a Tomori Lajos Múzeumban dolgozhatnak a támoga-
tást elnyerő 16–25 éves diákok.

�Sikeresnek bizonyult a Nyugdíjas Akadémia táblagépkezelő tanfolyama, ezért a szeptemberben 
induló szemeszterben újra lehet jelentkezni erre a kurzusra.  A kerület népszerű szabadegyete-
me emellett több újdonsággal is várja a hallgatókat.

Egyedi tervezésű füzetcsomag fogadja a tanévkezdéskor a diákokat

Ughy Attila polgármester minden szemeszter végén oklevéllel jutalmazza a legszorgalmasabbakat

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

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

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig

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

Péntek: 9-13 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

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

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van

lehetőség.
 ...............................................................................

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

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

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

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

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi  Önkormányzat 

(www.bp18.hu)

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 legolcsóbb megoldás a faültetés KÖRNYEZETVÉDELEMSokszor a gyerek viszi haza az iskolából a zöld ötleteket, javaslatokat KÖRNYEZETVÉDELEM

ÉLETÜK EGY GYÖNGYSOR
A kreativitás kiemelkedő példájának lehettünk szemtanúi a Városháza Galériában 
augusztus 6-án. A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat a pestszentimrei Borostyán Nap-
pali Szolgálat ügyes kezű ellátottjai által készített gyöngyékszerekből, díszekből 
rendezett kiállítást.

Az asszonyka kirakatnézését gyakran szigorúan néző férfiemberek arcán is az enyhülés vonalait véltem 
felfedezni, miközben a kiállított 227 szépítőkellékeket mustrálták. Titokban már az ajándékozás ötlete is 
felmerülhetett bennük, ugyanis a gyöngyékszerek, díszítők a kiállítás után eladósorba kerültek.

– Kreatívkodtunk, közösséget építettünk, bár ez utóbbival kapcsolatban már inkább csak eme-
letráépítésről lehetne beszélni. A Borostyán Nappali Szolgálat idős tagjai olyan közösséget alkot-
nak, amely akár egy következő kiállítás témája is lehetne – mondta rövid köszöntőjében Rajkai 
Szandra, a szolgálat vezetője. Számtalan, eddig rejtett képesség bújik meg a kamaszkorukat már rég 
maguk mögött tudó ellátottjainkban. Bátorítás, szervezés és egy tanulási folyamat eredménye ez a 
kiállítás, ahol is közszemlére tehettük az ez idáig rejtett ékszerkészítő képességek. Örömmel adom 
át a szót Héderi Valériának, aki bátorította és tanította a társait.

– Sikerélményt kerestem, amelyet meg is találtam a borostyánosok között. Januártól a mai na-
pig a kezdetekben heti egy, majd több alkalommal kézműveskedtünk, készültünk és alkottunk a 
mai napon megnyitott kiállításra. Nem előzménymentes a mostani bemutató. Az elmúlt évben a 
karácsonyi ünnepeket megelőzően, szerényebb keretek között már készítettünk a karácsonyi han-
gulathoz illő dísztárgyakat, és az akkori sikeren felbuzdulva gyöngyékszerekkel kibővítve ismét a 
nagyközönség szíves figyelmébe ajánljuk az alkotásainkat – mondta Héderi Valéria. 

A kiállítás helyszínén olvasott, hitvallásként is kezelhető mondattal búcsúzom: „Az életünk 
gyöngysor. Minden nap és minden óra egy-egy gyöngy rajta.”  

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

HŐHULLÁMOK
Fákkal a kánikula ellen?

ÉLHETŐBB KÖRNYEZETET 
TEREMTETTEK
Az intézményi energetikai fejlesztések környezettudatosságra vallanak

FORRÓ VÁROSOK
Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat évi leltárából kiderül, hogy 
míg az 1900-as években átlago-
san csak egy „forró nap” volt egy 
évben, addig ma már jóval több 
jut ezekből. A hőhullámok a vá-
rosokat fokozottan érintik: akár 
4–6 °C fokkal is melegebb lehet, 
mint a városon kívül. Egy tele-
pülésen belül is eltérő mikrokli-
matikus viszonyok alakulnak ki: 
a sűrűn beépített, betonozott, 
ritka növényzetű részeken 10 °C 
fokkal magasabb hőmérsékletet 
is mérhetünk, mint máshol.

HOGYAN 
VÉDEKEZHETÜNK?
Az épületekben igyekszünk 
megvédeni magunkat a káni-
kula káros hatásaitól, de a lég-
kondicionálókkal tovább fűtjük 
a közterületeket. Számos építé-
szeti megoldás csökkentheti az 
épületek hűtési és fűtési igénye-
it, a megfelelő tájolástól és ár-
nyékolástól kezdve a homlokzat 

szellőztetésén és szigetelésén át 
egészen a zöldtetőkig. Az épí-
tett környezet okos kialakítása 
mellett döntő jelentőségű a vá-
rosi zöldfelületek száma. Ezek 
nemcsak természetes elnyelői 
és tárolói az egyre egyenetle-
nebb eloszlású csapadéknak, de 
annak párologtatásával hűtenek 
is. A városi zöldfelületek hősei 
pedig egyértelműen a fák, a helyi 
klímára és az egészségünkre ki-
fejtett pozitív hatásuk révén. 

Az ábrából megtudhatják, 
hogyan is teszik a fák élhetőbbé 
a városokat. 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a magyar ál-
lam társfinanszírozásával va-
lósul meg. 

BODZAY ZOLTÁN 

2003 óta ad tanácsokat Zarándy 
Zoltán Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzatának a zöld 
városfejlesztéssel és az uniós for-
rások szerzésével kapcsolatos kér-
désekben. Tevékenysége többek 
között a fenntartható környezet-
re irányuló szemléletformálásra, 
valamint az oktatásfejlesztésre, a 
projektfejlesztésre és a pályáza-
tírásra irányul. A tanácsadó az el-
múlt évtized legsikeresebb együtt-
működései között említette a 
Havanna-lakótelep integrált szoci-
ális városrehabilitációja projektet, 
amelynek részeként a Havanna 
Tanoda programban a Csontváry 
és a Kondor általános iskolába járó 
gyerekek tanulmányi eredménye 
csaknem 2 jeggyel javult.  

Az előző városvezetés által 
indított programot a jelenlegi 
fejezte be, bizonyítva, hogy a 
fenntarthatóság záloga mindig 
a pártok fölötti lokálpatrióta 
együttműködés – véli a szakértő.

FELVILÁGOSULT 
VÁROSRÉSZ
Zarándy Zoltán pályázatírói és 
projektvezetői tevékenysége nyo-
mán az elmúlt másfél évtizedben 
számos konferenciát szerveztek 
az itt élő pedagógusok, tanulók, 
vállalkozók és civilek bevonásával 
a városfejlesztésről, a zöldterüle-
tek növelésének lehetőségeiről. 
A Norvég Alap programjának 
keretében egyik kedvenc civil 
szervezete, a Lőke Maya által ve-
zetett Szeretve Tanulni Egyesület 
(Havanna-lakótelepi központtal) 
az úgynevezett élménypedagógiai 
játszóházak és tanulószobák, va-
lamint nyári táborok sorát valósí-
totta meg, ami olyan sikeres volt, 
hogy elnyerte a norvég királyi csa-
lád különdíját is. 

– Az európai uniós projektek-
ben való részvétel magjait még az 
előző önkormányzati vezetéssel 
vetettük el a kerületben, s azután 
az új önkormányzati vezetők fan-
táziáját is megragadta. Pestszent-

lőrinc-Pestszentimre az európai 
források felhasználásához elég jó 
táptalajnak bizonyult. Igyekszem 
egyfajta tervezői folyamatosságot 
nyújtani ezekben a fejlesztésekben 
a kerületben. Ennek a Kecskemét 
nagyságú városnak a polgárai, is-
kolái és civil szervezetei, valamint 
a vezetői jóval felvilágosultabbak a 

budapesti, illetve a magyarországi 
átlagnál. Az eddigi tapasztalataim 
alapján ez egy kimagaslóan euró-
pai nyitottságú kerület. Az európai 
parlamenti munkám során nagy 
örömömre szolgált, hogy a kerü-
let számos kiemelkedő tehetsége 
és mentoraik sora jutott el a zöld 
frakcióban dolgozó képviselőnk 
által kínált brüsszeli és strasbour-
gi tanulmányutakra, ahol a jövő 
potenciális európai parlamenti 
képviselői bepillanthattak az euró-
pai politikai centrum kulisszái és 
legfontosabb vitái mögé – hangsú-
lyozta Zarándy Zoltán.

ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSEK
A szaktanácsadó hozzátette, hogy 
a Széchenyi Program és a 2014–
20-as EU-s programozás része-
ként az úgynevezett KEOP-pro-
jektek keretében a kerületben 
megvalósuló intézményi energe-
tikai fejlesztések is jelzik, hogy 
a helyi önkormányzat számára 
fontos a környezettudatosság, 
ennek szellemében igyekszik 
korszerűsíteni az iskolák, óvodák 
és bölcsődék épületeit. A kerü-
let így – a minél takarékosabb 
és környezetileg fenntarthatóbb 
használat mellett – egészségesebb 
életfeltételeket biztosító települési 
környezetet teremt.

Az olyan megvalósult energe-
tikai projektekkel, mint amilyen 
a Karinthy Frigyes Gimnázium, 
a Kandó Téri Általános Iskola, a 
Darus Utcai Általános Iskola és 
további 12 intézmény energetikai 
korszerűsítése, a kerületi diákok és 
családok jelentős része élvezheti a 
beruházások hasznát. 

Az épületek élettartamát nö-
velő energetikai korszerűsítések 
jóvoltából további évtizedekig biz-
tosított a kerületben a színvonalas 
iskolai, óvodai szolgáltatások inf-
rastruktúrája. 

– Bárcsak az iskolák autonó-
miája, pedagógiai módszertani 
önállósága is ilyen dinamikusan 

fejlődhetett volna! A kevesebb is 
sok lett volna a néha kormány-
zati oldalról fújó, gyakran Euró-
pa-szkeptikus ellenszélből! – tette 
hozzá kritikusan a tanácsadó. 

NAPELEMES 
PROJEKTEK
Az önkormányzat által a KMOP 
napelemes projektjeire beadott 
pályázatok célja az, hogy a villa-
mosenergia-szükséglet egy részét 
napelemek segítségével lehessen 
előállítani. Jó példa erre az ön-
kormányzat Üllői úti és Városház 
utcai épülete, ahol az éves műkö-
dési költségek csökkentése mellett 
a kiadások tervezhetőbbé tétele 
volt a cél. Számítások szerint en-
nek várható közvetlen eredménye 
az áramfogyasztás 10 százalékos 
csökkenése. 

Jól jelzi az önkormányzat kör-
nyezettudatosságát az is, hogy az 
elmúlt évek energetikai fejlesztési 
pályázatain elnyert mintegy 2,4 
milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatás mellett a kerület 
jelentős összeget, 600 millió fo-
rintot meghaladó önrészt vállalt 
a projektek megvalósítása érde-
kében. 

EURÓPAI TORTA 
A további meghatározó források 
között említette Zarándy Zol-
tán az Európai Unió következő, 
2021–2027 közötti időszakra 
vonatkozó hétéves pénzügyi ter-
vezési keretét (MFF), amelyről 
mintegy százoldalas összefogla-
lóval rendelkezik. A tanácsadó az 
abban foglaltakat egy több mint 
1000 milliárd eurós tortának 
nevezte, amiből minden tagál-
lam – közöttük Magyarország is 
– szeretne minél nagyobb szele-
tet kapni. Hazánknak várhatóan 
valamivel kevesebb jut a támoga-
tásból, mint az előző hét évben, 
de az még mindig jelentős összeg, 
közel 10 ezer milliárd forint, ami 
ismét egy kisebb Marshall-se-

géllyel ér fel. Ebből kell a jövőben 
Pestszentlőrinc-Pestszentimré-
nek is a lehető legkedvezőbb fel-
tételekkel jelentős összegekhez 
jutnia a fejlesztéseihez. Ehhez 
mielőbb kormányzati, politikai, 
a teljes helyi közéletre és vala-
mennyi polgárra és vállalkozás-
ra kiterjedő közös, részvételen 
alapuló tervezésre van szükség, 
amelyet a 2021-től megnyíló eu-
rópai forrásokra való kerületi 
EU-programozás és pályázatírás 
követhet. A kerület eddigi 15 
éves EU-s forrásszerzése jó alap a 
további sikerekhez.

ZÖLD FORDULAT
– A jövőben szeretnék minél több 
új, a fővárosi hálózathoz illeszke-
dő biztonságos bicikliutat, sokkal 
több napelemet a családi házak-
ra, mindenekelőtt a rászorulók, 
az energiaszegénységben élők 
számára. Sokkal több támoga-
tást szeretnék látni az ökoiskolák 
számára is, amelyek kiváló mun-
kájuk ellenére minimális állami 
támogatást kaphatnak jelenleg. 
Ugyanakkor nagy örömmel lá-
tom, hogy szinte az összes ke-
rületi intézmény energiagazdál-
kodása megújult, és hogy maga 
az önkormányzat is törekszik a 
fenntartható energiagazdálko-
dásra. Látványos a zöldterületek 
fejlődése, elnyerte új formáját 
a Kossuth tér, és végre rendbe 
tették a lőrinci piac környékét, 
amivel élhetőbb környezetet te-
remtettek – mondta el az európai 
parlamenti tanácsadó, hozzátéve: 
a helyi oktatási intézmények a 
szemléletükben és az oktatás gya-
korlatában is kifejezetten innova-
tívak és úttörői a zöld gondolko-
dásnak. Ezért a jövőben már nem 
a szülők nevelik a gyerekeket, 
hanem sokszor ők visznek haza 
zöld ötleteket, javaslatokat az is-
kolából. Ez az igazi kulcsa a zöld 
fordulatnak a jövőben, amihez 
több állami és európai támoga-
tásra lesz szüksége a kerületnek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A klímaváltozás egyik legszembetűnőbb 
hatása az, hogy évről évre egyre gyako-
ribbak és hosszabbak a nyári hőhullámok. 

Az utcák, terek hűtésére számtalan módszer 
létezik: az egyik legközismertebb és legolcsóbb 
megoldás a fák ültetése. De vajon mindent 
tudunk-e a városi fák jótékony hatásairól?�Az európai uniós parlamenti képviselői szak-

értőnek, a brüsszeli szaktanácsadójának, 
Zarándy Zoltánnak az a véleménye, hogy 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezeti nevelésre 
és fenntarthatóságra irányuló politikája sok tekin-
tetben eredményes, ami a jövőben is hozzájárulhat 
az itt élők szemléletének változásához, és anyagi 
forrásokat hozhat a kerületnek.

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

„EGÉSZSÉGES ÉS SPORTOS
 KERÜLETET ÉPÍTÜNK”

Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

Zarándy Zoltán, az LMP korábbi szakértője úgy érzi, hogy élhetőbbé vált a kerület 

Nincs új a nap alatt, avagy végre egy (világ)mozga-
lom, amiben a nyugdíjasokra is lehet számítani… 
Vegyél kevesebbet! És azt se csomagold be!

Bár nem csatlakoztam semmiféle mozgalomhoz (arra ugyanis már a nagy 
mozgalmi időkben, lásd ötvenes évek, rájöttem, hogy valamiért nem terem-
tődtem igazi mozgalmárnak, szóval, nem vagyok az az ember, akire rá van 
írva, tehát akiről, ha szembejön veled az utcán, rögtön azt mondod: nicsak, 

ez meg egy mozgalmár!), nem csatlakoztam, de bizonyos dolgokat élénken helyeslek, 
úgy is mondhatnám, hogy a pártjukon állok, noha párttag aztán végképp nem voltam 
soha. Nagyon is próbálok például vigyázni a környezetemre, óvom a természetet – glo-
bálisan szólva: a Föld örökségét –, s mindebbe nagyon szorosan beletartozik az, hogy 
igyekszem nem terhelni, magyarán odafigyelek arra, hogy mi marad utánam, vagyis 
nem szórom felelőtlenül tele a világot a szemetemmel. Jó, persze (mondhatják) könnyű 
egy magányos öregasszonynak, nem fúrja meg érzékeny pontján a tengereket (olaj és 
földgáz után kutatva), nem működtet óriás üzemeket fosszilis energiával, pláne nem 
szénnel, és a brazilíai esőerdőket sem tőle kell félteni. De azért… lassan a testtel!

Minden egyes embernek megvan a maga felelőssége, mondtam a lányoknak, amikor 
kivettem Jolán kezéből a műanyag zacskót, amibe a fél kiló szilvát adták neki. (Persze, 
megint a dőzs!. Amikor eljön a szilvásgombóc szezonja, azt hiszi, hogy hetente csön-
get a pénzes postás a nyugdíjjal.) Elvettem tőle, a benne levő szilvát áttettem a nálam 
tartott papírzacskók egyikébe, a műanyagot  pedig visszatettem a zöldséges pultra. 
Köszönöm, mondtam, mi ilyent nem kérünk… És Jolán sem vitatkozott. Csak akkor, 
amikor a „zero waste” filozófiájáról és gyakorlatáról kezdtem neki magyarázni. Cso-
dálkozom, hogy nem ismerte, hiszen elég sokat lehet olvasni és hallani róla. Most is 
Erzsébet volt az, aki a segítségére sietett. Zéró hulladék, vagyis nulla – mondta tanár-
nősen (aminthogy az is). „Az embereknek úgy kellene élniük, hogy minél kevesebb 
hulladékot juttassanak vissza a természetbe.” Nulla hulla – próbált jópofáskodni Jolán, 
de látszott, hogy ő is érti a dolgot.

Tudjátok-e, lányok, hogy már külön ilyen boltok működnek városszerte (kezdtem 
magyarázni), igaz, még nem túl sok. Ahol nemcsak a csomagolást illetően, hanem már 
az általuk kínált árura, a termékek alapanyagára vonatkozóan is a zero waste szemlélet 
a jellemző. Sőt! A vásárolt mennyiségre is. Kicsit meglepődtem, hogy Jolán milyen 
élénken helyeselt, hiszen alapvetően inkább maradi fölfogású, idegenkedik minden új-
tól és haladótól (azt mesélte, hogy ez az ellenállás még a szemináriumokon és a Szabad 
Nép-félórákon alakult ki benne), de most, úgymond, vette a lapot. „Vegyük mindjárt 
a nyugdíjasokat! – emelte fel az ujját. – Minket aztán senki sem vádolhat azzal, hogy 
nyakló nélkül vásárolunk…” Helyben is voltunk. Miért nem lehet, mondjuk, negyed  
vagy fél kiló lisztet vásárolni? Negyed liter tejet? Tíz deka túrót? Öt deka párizsit? 
„Igaz – mondta Erzsébet –, már negyed kiló kenyeret sem adnak szívesen, mert meg 
kell vágni az egészet…”

Érdekes, az én gyerekkoromban (jó régen volt – a lányok közül én vagyok a leg-
idősebb, néha meg is feledkezem róla, amikor éppen valami „evidenciával” jövök elő) 
Löwenstein bácsi szatócsboltjában ez már jól ki volt találva. Egy-két szelet felvágottat 
is lehetett venni, vagy öt deka absniclit. Két és fél deka vajat. És az embert egy bög-
rével küldte le az édesanyja: hozzál bele lisztet, kislányom… És persze az árukészlet 
nagy többsége nem is volt előre csomagolva. Büszke lehetne az öreg, hiszen ő már 
akkor is modern volt. Zero waste. (East and west.)

Ja, bólogatott Jolán, és az is igaz, hogy nem tukmálta übtre a vásárlókra a nájlonzacs-
kókat. Nem értette szegény, hogy miért nevettünk akkorát Erzsébettel.
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A képviselő-testület 2019. február 21-i és május 16-i ülésén született rendeletek és határozatokA képviselő-testület 2019. február 21-i ülésén született határozatokKÖZÉLET KÖZÉLET

EMLÉKHELY A KOMMUNIZMUS 
ÁLDOZATAINAK TISZTELETÉRE

ÁLLANDÓ JÉGCSARNOK 
ÉPÜLHET A BÓKAY-KERTBE

23. A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodással egyetértett 
a Budapest Főváros Kormányhiva-
tala által megküldött, jelen előter-
jesztés mellékletében szereplő álta-
lános iskolai felvételi körzethatárok 
módosításával, és erről tájékoztatta 
a kormányhivatalt. 
24. A testület 15 igen szavazattal, 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Csodálatos Gyermekvilág 
– Pedagógusok a XVIII. kerület 
Gyermekeiért Alapítvánnyal és a 
Fecskefészek-Schwalbennest Ok-
tatási Alapítvánnyal köznevelési 
szerződést köt a 2019. szeptember 
1-je és 2020. augusztus 31. közötti 
időszakra. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre és a köznevelési 
szerződés végleges formában való 
aláírására. 
25. A testület 16 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy 
támogatási szerződést köt a Lőrin-
ci Színpad Kulturális Közhasznú 
Egyesülettel.

A szerződésnek az alábbi feltéte-
leket kell tartalmaznia:

–  A támogatási szerződés hatá-
rozott időre, 2021. december 31-ig 
szól.

–  A támogatási szerződés 
mellékletét képezi a haszonköl-
csön-szerződés, amelynek kereté-
ben megállapítják, melyek azok az 
ingatlanok, amelyeket az egyesület a 
közfeladat ellátására használhat. 

A haszonkölcsön-szerződés a 
támogatási szerződéshez kötődik, 
annak hatályon kívül helyezése, 
megszüntetése esetén ez is a hatá-
lyát veszti. A haszonkölcsön-szer-
ződésben rögzítik, hogy a kérdéses 
helyiségek fenntartásával járó költ-
ségek – a közműdíjak – fizetése az 
egyesület kötelessége a használat 
időtartama alatt.

–  A támogatási szerződésben 
rögzítik, hogy a támogatás összege 
a mindenkori költségvetésben meg-
állapított összeg, s annak folyósítása 
csak a korábbi támogatási szerző-
désben foglalt támogatás elszámo-
lását követően történik meg. 

–  A támogatási szerződésben 
rögzítik továbbá, hogy az egyesü-
let közművelődési célra használ-
hatja fel a támogatási összeget, az 
egyesület céljával, feladataival ösz-
szhangban.

–  A támogatási szerződésnek 
egyebekben a jogszabályokban, il-
letve a vonatkozó szabályzatokban, 
utasításokban foglalt kötelező tar-
talmi elemeket kell tartalmaznia. 

A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedésekre, 
a mellékelt támogatási szerződés 
véglegesítést követő aláírására.

A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) önkormányzati rendelet 
19. § (1) bekezdés c) pontja és 20. 
§ (2) bekezdése alapján 16 egy-
hangú igen szavazattal úgy dön-
tött, hogy ingyenes használatba 
adja a Lőrinci Színpad Kulturális 
Közhasznú Egyesületnek az ön-
kormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő 1181 Üllői út 443. 
(hrsz. 150816/0/C/1.) alatti 80 m2 
alapterületű raktárhelyiséget és a 
1181 Havanna u. 9. fszt. 1. (hrsz. 

151126/4/A/316) alatti 37 m2 
alapterületű üzlethelyiséget szín-
házi kellékek és jelmezek tárolásá-
ra, raktározására.

Az ingatlanok használatba adá-
sáról szóló haszonkölcsön-szerző-
dés az egyesülettel kötendő támo-
gatási szerződés mellékletét képezi, 
hatálya a támogatási szerződés ha-
tályához kötődik. A képviselők 
felkérték a polgármestert a szük-
séges intézkedésekre, a haszonköl-
csön-szerződés véglegesítést követő 
aláírására. 
26. A testület 16 egybehangzó igen 
szavazattal jóváhagyta a Pestszent-
lőrinci Kerekerdő Óvoda (1183 At-
tila u. 9.) módosító okiratát a 2. sz. 
melléklet szerint és egységes szerke-
zetű módosított alapító okiratát a 3. 
sz. melléklet szerint. 

A képviselő-testület 16 egyhan-
gú igen szavazattal jóváhagyta a 
Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda 
(1184 Építő u. 5.) módosító okiratát 
a 4. sz. melléklet szerint és egységes 
szerkezetű módosított alapító ok-
iratát az 5. sz. melléklet szerint. A 
testület felkérte a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
27. A képviselő-testület A rabszol-
gatörvény kerületi tulajdonban lévő 
vállalatoknál való alkalmazásának 
tilalma című napirendi pontot nem 
vette napirendre. 
28. A testület az Utasítás a Munka 
törvénykönyvének módosításá-
val kapcsolatban a százszázalékos 
önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaságok vezető tiszt-
ségviselőinek c. pontot nem vette 
napirendre. 
29. A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött az állami tulajdonban lévő 
ingóságok átvételéről.  
30. A testület zárt ülésen határozott 
a Külső-pesti Tankerületi Központ-
nak helyiség biztosításáról.
31. A képviselő-testület 11 igen, 3 
nem szavazattal és 3 tartózkodás-
sal elfogadta a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. által köz-
szolgáltatási tevékenység ellátásá-
nak ellentételezéseként 2018-ban 
kapott kompenzáció felhasználásá-
ról szóló beszámolóját, és felkérte 
a polgármestert, hogy intézkedjen 
a 300.238.000 forint összegű alul-
kompenzáció átutalásáról.

Sürgősségi határozat
S1. A testület a Javaslat a légtérzaj 
elleni intézkedésekre című pontot 
nem vette napirendre.

A MÁJUS 16-I 
ÜLÉSEN SZÜLETETT 
RENDELETEK, 
HATÁROZATOK
Rendeletek
1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással megalkotta 6/2019. 
(V.22.) sz. rendeletét az önkor-
mányzat 2018. évi zárszámadásáról, 
és felkérte a polgármestert, hogy az 
önkormányzat 2019. évi költségve-
téséről szóló 28/2018. (XII.14.) sz. 
rendelet módosítása során gondos-
kodjon a maradvány előirányzatosí-
tásáról.
2. A testület 13 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 1 tartózkodás-
sal hozta meg a 7/2019. (V.22.) sz. 
rendeletet az önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 28/2018. 
(XII.14.) sz. önkormányzati rende-
let módosításáról.  
3. A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag alkotta meg 
8/2019. (V.28.) sz. rendeletét az 
egészségügyi alapellátásról és körze-
teinek kialakításáról szóló 59/2005. 
(XII.20.) sz. önkormányzati rende-
let módosításáról. 
4. A testület 17 igen szavazattal és 2 
tartózkodással fogadta el a 9/2019. 
(V.28.) sz. önkormányzati rendele-
tet a változtatási tilalom elrendelé-
séről.   

Határozatok  
5. A képviselők, figyelembe véve 
a testületi, ügyrendi és koordiná-
ciós bizottság javaslatát, 18 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
hozzájárultak az önkormányzattal 
együttműködési megállapodással 
rendelkező civil szervezeteknek az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő támogatásával és azzal, 
hogy a támogatásukra elfogadott 
összeget az 1. sz. melléklet szerint 
osszák fel.

A testület, figyelembe véve a 
testületi, ügyrendi és koordinációs 
bizottság javaslatát, 18 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással jóváhagy-
ta a civil alap terhére kiírt pályázat 
keretében pályázó alapítványoknak 
az előterjesztés 2. sz. mellékletében 
szereplő támogatását azzal, hogy a 
támogatásukra rendelkezésre álló 
pályázati forrást a 2. sz. melléklet 
szerint osszák fel. 

A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés 1. és 2. sz. mellékleté-
ben szereplő civil szervezetekkel 
kötendő támogatási szerződések-
kel kapcsolatos intézkedésekre és a 
szerződések aláírására.
6. A testület 17 igen szavazattal és 2 
tartózkodással úgy döntött, hogy az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által a 2013–2020 közötti sportág-
fejlesztési koncepció megvalósítása 
keretében a központi költségve-
tésből származó forrás terhére az 
önkormányzatnak mint kedvezmé-
nyezettnek biztosított vissza nem 
térítendő pénzügyi támogatásból a 
156208/2 hrsz-ú, Nagyszalonta utca 
25. alatti, kivett sporttelep megneve-
zésű, 48 666 m2 nagyságú belterületi 
ingatlanon a futócsík kialakítását/
sportlétesítmény-fejlesztést meg-
valósítja, valamint gondoskodik a 
megvalósított fejlesztés, illetve a fej-
lesztéssel érintett ingatlan sportcélú 
fenntartásának, üzemeltetésének, a 
támogatás felhasználására vonatko-
zó beszámolónak, az elszámolásnak 
a támogató általi jóváhagyástól szá-
mított tizenöt évig történő folyama-
tos biztosításáról. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a nyilat-
kozat aláírására és az egyéb szüksé-
ges intézkedésekre.  

A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 
tulajdonosként hozzájárul a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
„vegyszeradagoló-csere, medence-
tisztítási berendezések korszerűsíté-
se” sportlétesítmény-fejlesztéséhez 
a Nagyszalonta u. 25. alatti, 48 666 
m2 nagyságú, kivett sporttelep meg-
nevezésű belterületi ingatlanon, 

továbbá vállalja az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló in-
gatlanon megvalósuló fejlesztés, il-
letve a fejlesztéssel érintett ingatlan 
sportcélú fenntartását, üzemelteté-
sét tizenöt évig.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a tulaj-
donosi nyilatkozat aláírására és az 
egyéb szükséges intézkedésekre.  
7. A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 
30. § (6) bekezdés c) pontja alap-
ján elfogadja az önkormányzat és a 
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató 
Kft. közötti haszonbérleti szerződés 
módosítását, amely szerint a szerző-
dés 1. sz. melléklete helyébe a 3. sz. 
melléklet kerül, a haszonbérleti díj 
mértéke pedig 2019. július 1-jétől 
évi 113.003.000 forintra változik. 

A képviselők felkérték a polgár-
mestert, hogy tegye meg a szerződés 
módosításához szükséges intézke-
déseket, és felhatalmazták őt annak 
véglegesítést követő aláírására.
8. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a Budapest Főváros 
Önkormányzata tulajdonában lévő 
XVIII. kerület, 151126/56 hrsz-ú, 
kivett üzletház megnevezésű in-
gatlan 1883 m2 területű részét, va-
lamint a 151126/57 hrsz-ú, kivett 
udvar, közösségi ház és művelődési 
ház megnevezésű ingatlan 12 262 
m2 területű részét határozatlan időre 
ingyenesen haszonkölcsönbe veszi 
a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 23. § (5) bekezdés 1. és 5. 
pontja szerinti közfeladatok (helyi 
közutak, közterek és parkok kezelé-
se, fejlesztése és üzemeltetése; helyi 
településrendezés, településfejlesz-
tés) ellátására, és ennek érdekében 
haszonkölcsön-szerződést köt a 
Főváros Önkormányzattal az ingat-
lanok használatáról.  

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét képező 
haszonkölcsön-szerződés véglegesí-
tést követő aláírására és a szükséges 
intézkedésekre.  

A testület 19 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy határozott, hogy a 
Budapest Főváros Önkormányzata 
tulajdonában lévő XVIII. kerület, 
151126/56 hrsz-ú, kivett üzletház 
megnevezésű ingatlan 1883 m2 te-
rületű részén és a 151126/57 hrsz-ú, 
kivett udvar, közösségi ház és mű-
velődési ház megnevezésű ingatlan 

12 262 m2 területű részén ter-
vezett beruházás I. ütemének meg-
valósítása érdekében beruházási 
megállapodást köt a Fővárosi Ön-
kormányzattal. A képviselők felkér-
ték és felhatalmazták a polgármes-
tert az előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező beruházási megállapodás 
véglegesítést követő aláírására és a 
szükséges intézkedésekre.  
9. A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyetértésben elfogadta a 
2018. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatok ellátásáról szóló 
értékelést. 
10. A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte és felha-
talmazta a településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottsá-

got a harminc vagy annál több 
albetéttel rendelkező társashá-
zi/lakásszövetkezeti lakóházak 
energiahatékonyságának növelé-
se végett napelemes rendszerek 
telepítésére vonatkozó pályázat 
előkészítésére és kiírására az 
alábbi feltételekkel:

a) Pályázható ingatlanok: Az ön-
kormányzat közigazgatási területén 
elhelyezkedő harminc vagy annál 
több albetéttel rendelkező társas-
házi/lakásszövetkezeti lakóházak 
azzal, hogy egy épületre legfeljebb 
egy alkalommal állapítható meg a 
támogatás.

b) A pályázat benyújtásának és 
elszámolásának határideje: A pályá-
zat benyújtására nyitva álló határidő 
a pályázat kiírásától 2019. augusztus 
31-ig azzal, hogy a támogatást jóvá-
hagyó döntés esetén a megvalósult 
beruházás vonatkozásában legko-
rábban 2020. január 1-jét követően 
jogosult a pályázó benyújtani az 
elszámolás alapjául szolgáló doku-
mentumokat.

c) A támogatási keretösszeg és 
az elnyerhető támogatás összege: 
A támogatás keretösszege 50 millió 
forint. A támogatás maximális mér-
téke pályázatonként az elszámolha-
tó bruttó költségek 50 százaléka, de 
maximum 10 millió forint.

d) A pályázat formája: Vissza 
nem térítendő utólagos támogatás, 
a támogatás elnyerése esetén a nyer-
tes pályázó a pályázatában vállaltak 
megvalósítását és ennek igazolását 
követően jogosult a támogatás fo-
lyósítására.

e) A pályázatot elbíráló telepü-
lésfejlesztési és fenntartható fejlődé-
si bizottság a pályázatok értékelése 
során a kerület tekintetében a lakó-
hely szerinti allokációt alkalmazza.

A testület felhatalmazta a tele-
pülésfejlesztési és fenntartható fej-
lődési bizottságot a pályázati kiírás 
részleteinek meghatározására és 
véglegesítésére, a pénzügyi és elle-
nőrzési bizottságot arra, hogy a kiírt 
pályázat alapján beérkezett pályáza-
tokat elbírálja, és a döntésről értesít-
se a pályázókat. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
elnyert támogatás elszámolásával 
kapcsolatos egyéb szükséges intéz-
kedésekre.  
11. A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag hagyta jóvá az 
alábbiakat:

– a Pestszentlőrinci Kerekerdő 
Óvoda (1183 Attila u. 9.) módosí-
tó okiratát a 1. sz. melléklet szerint 
és egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 2. sz. melléklet 
szerint; 

– a Pestszentimrei Zöld Liget 
Óvoda (1188 Ady Endre u. 127.) 
módosító okiratát a 3. sz. mellék-
let szerint és egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát az 4. sz. 
melléklet szerint; 

– a Pestszentlőrinci Robogó 
Óvoda (1181 Kondor Béla sétány 
14.) módosító okiratát az 5. sz. mel-
léklet szerint és egységes szerkezetű 
módosított alapító okiratát az 6. sz. 
melléklet szerint.

A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedésekre. 
12. A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag jóváhagyta a 
Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda 
(1184 Dolgozó u. 16.) módosító 

okiratát a 1. sz. melléklet szerint 
és egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 2. sz. melléklet 
szerint.
13. A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben úgy döntött, hogy 
támogatja a XVIII. kerületi SOFI 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 
(1181 Kondor Béla sétány 4.), a Do-
hnányi Ernő Alapfokú Művészeti 
Iskola (1183 Gyöngyvirág u. 7–9.), 
a Karinthy Frigyes Két Tanítási 
Nyelvű Gimnázium (1183 Thököly 
út 7.), a Kassa Utcai Általános Iskola 
(1185 Kassa u. 175–181.)  melléklet 
szerinti intézményi átszervezését.

A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedésekre.  
14. A testület 17 igen szavazattal és 
1 tartózkodással támogatta a kom-
munizmus áldozatainak tiszteletére 
emlékhely állítását a XVIII. kerület-
ben. A képviselők felkérték a polgár-
mestert az emlékhely létesítéséhez 
szükséges előkészítő intézkedésekre, 
többek között a kerületi lehetőségek 
feltérképezésére, alkalmas helyszín 
keresésére, esetlegesen ötletpályázat 
kiírására, alternatív költségvetési 
lehetőségek összeállítására, konkrét 
javaslatok kidolgozására és a képvi-
selő-testület elé terjesztésére.

15–18. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a Pestszentlőrinci 
Hétszínvirág Óvoda, a Pestszent-
lőrinci Cseperedő Óvoda, a Pest-
szentlőrinci Zenevár Óvoda és a 
Pestszentlőrinci Csemete Óvoda 
óvodavezetői pályázatát. 

A képviselők felkértéki a polgár-
mestert a szükséges intézkedésekre.  
19. A testület zárt ülésen döntött a 
pedagógusnapi szakmai kitünteté-
sek adományozásáról. 
20. A képviselő-testület zárt ülésen 
hozott döntést a Pestszentimrei 
Közösségi Ház intézményvezetői 
tisztségére érkezett pályázatokkal 
kapcsolatban. 
21. A testület zárt ülésen döntött a 
Semmelweis-díj adományozásáról. 
22. A képviselő-testület zárt ülésen 
bírálta el a fellebbezéssel megtáma-
dott I. fokú határozatokat. 
23. A testület zárt ülésen hozott ha-
tározatot a 1188 Kisfaludy u. 35/C 
(hrsz. 140479) alatt található in-
gatlannal kapcsolatosan az önkor-
mányzatot megillető elővásárlási 
jog gyakorlásáról. 
24. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta a 
BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság 2018. évi munkájáról szóló 
beszámolót.  
25. A testület 19 igen szavazattal 
egybehangzóan hagyta jóvá a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség XIX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságának 2018. 
évi munkájáról szóló beszámolót.
26. A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 4 tartózkodással fogadta 
el a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 
2018. évi munkájáról szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolót. 
27. A testület 18 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással hagyta jóvá a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Pol-
gármesteri Hivatal belső ellenőr-
zési csoportjának tevékenységéről 
készített, 2018-ra vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentést az előterjesztés 
1. melléklete szerint. 

Folytatás a következő számban 

Az augusztus 6-i számban meg-
jelent határozatok folytatása
20. A képviselő-testület 13 igen, 2 
nem szavazattal és 2 tartózkodás-
sal úgy döntött, hogy a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Nonprofit 
Kft. által az MLSZ 2018/19-es 
TAO-programja keretében a Vil-
mos Endre Sportcentrum terüle-
tén elhelyezkedő élőfüves és mű-
füves pályákhoz tartozó lelátók 
tervezésére benyújtott pályázatban 
vállalt – a beruházás megvalósítá-
sához szükséges – önrészhez 1,5 
millió forint támogatást biztosít 
a kft-nek a 2019. évi költségvetés 
terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a kie-
gészítő támogatási és együttmű-
ködési megállapodás, valamint az 
esetleges módosítások aláírására. 

A testület 12 igen, 3 nem sza-
vazattal és 2 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Nonprofit 
Kft.  által az MKOSZ 2018/19-es 
TAO-programja keretében a Vil-
mos Endre Sportcentrumban lévő 
kosárlabdacsarnok szigetelésének 
tervezésére benyújtott pályázat-
ban vállalt – a beruházás megva-
lósításához szükséges – önrészhez 
697.230 forint támogatást biztosít 
az önkormányzat a 2019. évi költ-
ségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a kie-
gészítő támogatási és együttmű-
ködési megállapodás, valamint az 
esetleges módosítások aláírására. 

A testület egyúttal úgy döntött, 
hogy az önkormányzat elfogadja 
a beruházás során létrejövő va-
gyonnövekmény térítésmentes 
átadását, a beruházás során szer-
zett vagyontárgyak tulajdonjogát 
térítésmentesen átveszi.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás és jog-
nyilatkozatok aláírására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedések-
re.  

A képviselő-testület 12 igen, 
4 nem szavazattal és 1 tartózko-
dással felkérte és felhatalmazta a 
pénzügyi ellenőrzési bizottságot, 
hogy a polgármester javaslatára a 
testület 2019. I. félévi munkater-
vében meghatározott következő 
rendes ülés időpontjáig döntsön 
minden olyan esetben az önkor-
mányzat által benyújtható pályá-
zatok beadásáról, amelyeknél a be-
nyújtási határidő megelőzi a soron 
következő testületi ülés időpont-
ját, és a pályázatok benyújtásáról 
szóló döntést a korábbi képvise-
lő-testületi üléseken a döntéshez 
szükséges szakmai anyag hiánya 
miatt nem lehetett meghozni, va-
lamint felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket és nyi-
latkozatokat.

A polgármester a döntésekről 
az azokat követő rendes testületi 
ülésen tájékoztatja a képviselő-tes-
tületet.

A testület 15 igen szavazattal, 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Nonprofit Kft. által 
az MLSZ 2018/19-es TAO-prog-
ramja keretében a Kandó Téri 
Általános Iskola területén elhe-

lyezkedő műfüvespálya műfűcse-
réje (II. ütem) céljából benyújtott 
pályázatban vállalt – a beruházás 
megvalósításához szükséges – ön-
részhez a kft-nek 3.091.434 forint 
támogatást biztosít a 2019. évi 
költségvetés terhére. 

A képviselő-testület 15 szava-
zattal, 1 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy a Városgazda Utánpót-
lás Akadémia Nonprofit Kft. által 
az MLSZ 2018/19-es TAO-prog-
ramja keretében a Vilmos Endre 
Sportcentrumot körülvevő kerítés 
építésére benyújtott pályázatban 
vállalt – a beruházás megvalósí-
tásához szükséges – önrészhez 
8.611.795 forint támogatást ad a 
2019. évi költségvetés terhére. 

A testület 15 igen szavazattal, 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Nonprofit Kft. által 
az MLSZ 2018/19-es TAO-prog-
ramja keretében a Vilmos End-
re Sportcentrumban lévő öltöző 
nyílászárócseréjére benyújtott 
pályázatban vállalt – a beruházás 
megvalósításához szükséges – ön-
részhez 316.371 forint támogatást 
biztosít a 2019. évi költségvetés 
terhére. 

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Nonprofit 
Kft. által az MLSZ 2018/19-es 
TAO-programja keretében a Vil-
mos Endre Sportcentrumban lévő 
öltöző üvegtéglafalának kiváltásá-
ra benyújtott pályázatban vállalt 
– a beruházás megvalósításához 
szükséges – önrészhez 396.291 fo-
rint támogatást biztosít a 2019. évi 
költségvetés terhére. 

A testület 15 igen szavazattal, 
1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Nonprofit Kft. által 
az MLSZ 2018/19-es TAO-prog-
ramja keretében a Vilmos Endre 
Sportcentrum területére pálya-
karbantartó gépekhez adapterek 
beszerzésére benyújtott pályázat-
ban vállalt – a beruházás megva-
lósításához szükséges – önrészhez 
3.163.347 forint támogatást ad a 
2019. évi költségvetés terhére. 

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia Nonprofit 
Kft. által az MKOSZ 2018/19-es 
TAO-programja keretében a Vil-
mos Endre Sportcentrumban lévő 
kosárlabdacsarnok fűtésrend-
szerének felújítására benyújtott 
pályázatban vállalt – a beruházás 
megvalósításához szükséges – ön-
részhez 4.169.814 forint támoga-
tást biztosít a 2019. évi költségve-
tés terhére. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
kiegészítő támogatási és együtt-
működési megállapodásnak, to-
vábbá esetleges módosításainak az 
aláírására.

A testület egyúttal úgy döntött, 
hogy az önkormányzat a beruhá-
zás során létrejövő vagyonnövek-
mény térítésmentes átadását elfo-
gadja, a beruházás során szerzett 
vagyontárgyak tulajdonjogát térí-
tésmentesen átveszi.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az ezzel 

kapcsolatos megállapodás és jog-
nyilatkozatok aláírására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedésekre.  

A testület 15 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
a Pestszentimrei Sportkör által az 
MLSZ 2018/19-es TAO-program-
ja keretében a 1188 Táncsics Mi-
hály u. 53. alatti területen kerítés 
építésére benyújtott pályázatban 
vállalt – a beruházás megvalósí-
tásához szükséges – önrészhez 
1.300.265 forint támogatást bizto-
sít a sportkörnek a 2019. évi költ-
ségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
az ezzel kapcsolatos kiegészítő tá-
mogatási és együttműködési meg-
állapodást, valamint annak esetle-
ges módosításait aláírja.

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy a Pestszentimrei 
Sportkör által az MLSZ 2018/19-
es TAO-programja keretében a 
1188 Táncsics M. u. 53. alatti te-
rületen támfal építésére benyújtott 
pályázatban vállalt – a beruházás 
megvalósításához szükséges – ön-
részhez 1.225.741 forint támoga-
tást ad a sportkörnek a 2019. évi 
költségvetés terhére.  

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
az ezzel kapcsolatos kiegészítő tá-
mogatási és együttműködési meg-
állapodást, valamint annak esetle-
ges módosításait aláírja.

A testület 15 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
a Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia Nonprofit Kft. által a Magyar 
Jégkorong Szövetség 2018/19-es 
TAO-programja keretében a 1181 
Kiss István  u. 31. alatti – hrsz. 
150230/12, belterület, kivett be-
építetlen terület megnevezésű 
– ingatlan (Bókay-kert) területé-
re jégpálya építésére benyújtott 
pályázatban vállalt – a beruházás 
megvalósításához szükséges – ön-
részhez 90 millió forint támogatást 
biztosít a 2019–2020. évi költség-
vetés terhére. A testület továbbá 
nyilatkozott, hogy támogatja a be-
ruházás megvalósulását, s felkérte 
és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy aláírja a kiegészítő támoga-
tási és együttműködési megálla-
podást és annak esetleges módo-
sításait.

A képviselő-testület egyúttal 
úgy döntött, hogy az önkormány-
zat a beruházás során létrejövő 
vagyonnövekmény térítésmentes 
átadását elfogadja, a beruházás so-
rán szerzett vagyontárgyak tulaj-
donjogát térítésmentesen átveszi.

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos megállapodás és jog-
nyilatkozatok aláírására, valamint 
az egyéb szükséges intézkedések-
re.  

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy amennyiben az 
önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. üzemelteté-
sében lévő 1181 Kiss István  u. 31. 
alatti – hrsz. 150230/12, belterület, 
kivett beépítetlen terület megne-
vezésű – ingatlan (Bókay-kert) te-
rületén az új jégpálya megvalósul, 
biztosítja, hogy a beruházás során 

létrejövő vagyonnövekmény a tár-
sasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Tao. tv.) 22/C. § (6) bekezdése 
szerinti kötelező fenntartási idő-
szakban a sportcélú hasznosítás 
céljára rendelkezésre álljon. Az 
önkormányzat biztosítja továbbá 
a vagyonnövekmény Tao tv. 22/C. 
§ (6)–(8) bekezdésének megfelelő 
használatát és hasznosítását. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
hasznosítási megállapodást kös-
sön a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia Nonprofit Kft-vel és a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-vel, valamint felhatalmazta az 
egyéb szükséges intézkedésekre és 
jognyilatkozatokra.

  A testület 15 igen szavazat-
tal, 1 tartózkodással elfogadta az 
önkormányzat által Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrére készíttetett 
Fenntartható Energia és Klíma 
Akciótervet (SECAP).

A testület 15 igen szavazattal, 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy 
a Budapesti Pályaépítési Prog-
ram megvalósításához a 23/2017. 
(II.23.) – 25/2017. (II.23.) sz. ha-
tározataiban jóváhagyott önerő 
(összesen 70.910.283 forint) ösz-
szegén felül biztosítja a szükséges 
kiegészítő önerőt is, legfeljebb 
6.553.850 forintig. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és nyi-
latkozatokra, valamint az együtt-
működési megállapodások módo-
sítására.

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 
benyújtja pályázatát a Bölcsődefej-
lesztési program című felhívásra  
„Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Egyesített Bölcső-
dék Csiga-biga Bölcsőde átalakí-
tása” címmel fejlesztési céllal. (Az 
intézmény a 1185 Fülek u. 2. alatt 
található, hrsz. 159266, 159267.) 
A pályázatot 70 százalékos, azaz 
legfeljebb bruttó 52.500.000 forin-
tos támogatási igénnyel, illetve 30 
százalékos, azaz legfeljebb bruttó 
22.500.000 forint önerő biztosítá-
sával a 2019. évi költségvetés ter-
hére kívánja megvalósítani. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és nyi-
latkozatokra.  

A testület 15 igen szavazattal, 
1 tartózkodással elfogadta a Csi-
ga-biga bölcsőde átalakítására 
vonatkozó pályázat keretében be-
nyújtandó, az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező megvalósítási 
és finanszírozási ütemtervet. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a pá-
lyázat megvalósítása érdekében az 
ütemterv esteleges módosítására, 
valamint a szükséges intézkedé-
sekre és nyilatkozatokra.  

A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 
benyújtja a Syn.ikia című pályáza-
tot mint projektpartner. 

A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
a pályázat benyújtása és pozitív 
elbírálása esetén a sikeres meg-

valósítás érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket és nyi-
latkozatokat, továbbá gondoskod-
jon a pályázat megvalósításához 
szükséges kiadások betervezéséről 
az önkormányzat költségvetésébe.
21. A testület igen szavazattal 17 
egyhangúlag felkérte és felha-
talmazta a településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottságot 
az egylakásos lakóépületek ener-
giahatékonyságának növelése 
céljából napelemes rendszerek 
telepítésére vonatkozó pályázat 
előkészítésére és kiírására a követ-
kező feltételekkel:

a) Pályázható ingatlanok. Az 
önkormányzat közigazgatási te-
rületén helyrajzi számmal rendel-
kező ingatlanon elhelyezkedő, ter-
mészetes személy vagy személyek 
tulajdonában álló egylakásos épü-
let, azzal, hogy egy épületre legfel-
jebb egy alkalommal állapítható 
meg a támogatás. Az osztatlan 
közös tulajdonban álló többlaká-
sos, de használati megállapodással 
és megfelelően elkülöníthető köz-
műbekötéssel rendelkező ingatlan 
vagy épület esetén használattal 
érintett részenként állapítható 
meg a támogatás azzal a feltétellel, 
hogy társasházi ingatlan nem ve-
het részt a pályázatban.

b) A pályázat benyújtására 
alkalmas személyek köre. A pá-
lyázattal érintett ingatlanban ál-
landó lakcímmel és ezen ingatlan 
vonatkozásában tulajdonjoggal 
rendelkező olyan cselekvőké-
pes természetes személy, aki az 
ugyanezen lakcímen található 
háztartásban legalább két kisko-
rú gyermeket nevel.

c) A pályázat benyújtásának 
és elszámolásának határideje. A 
pályázat benyújtására nyitva álló 
határidő 2019. november 30., az-
zal, hogy a támogatás jóváhagyása 
esetén a megvalósult beruházásra 
legkésőbb 2020. december 31-ig 
köteles a pályázó benyújtani az 
elszámolás alapjául szolgáló doku-
mentumokat.

d) A támogatási keretösszeg és 
az elnyerhető támogatás összege. 
A támogatási keretösszeg 10 mil-
lió forint, amit az érvényes pályá-
zatok benyújtásának sorrendjében 
ítélnek oda, a keretösszeg kimerü-
léséig. 

A támogatás mértéke a megva-
lósítani szándékozott napelemes 
rendszer teljesítményétől függ, 
azzal, hogy legalább 1,5 kW telje-
sítményű rendszer megvalósítását 
kell a pályázónak vállalnia. A meg-
ítélhető legalacsonyabb támogatá-
si összeg 100 000 forint, a legma-
gasabb 200 000 forint.

e) A pályázat formája. Vissza 
nem térítendő utólagos támoga-
tás, a támogatás elnyerése esetén 
a pályázó a pályázatában vállaltak 
megvalósítását és ennek igazolá-
sát követően jogosult a támoga-
tás folyósítására. A pályázónak 
igazolnia kell, hogy 2019. január 
1-jét követően kezdte meg a kivi-
telezést.

A képviselő-testület felha-
talmazta a településfejlesztési és 
fenntartható fejlődési bizottsá-
got a pályázati kiírás részleteinek 
meghatározására és véglegesítésé-
re. A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a kiírt pályázat 

alapján beérkező pályázatokat 
elbírálja, és a döntésről értesítse a 
pályázókat. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
elnyert támogatás elszámolásával 
kapcsolatos intézkedésekre is.  
22. A testület 14 igen szavazattal és 
3 tartózkodással úgy döntött, hogy 
a 2020. január 1-je és 2021. decem-
ber 31. közötti időszakra vonatkozó 
villamosenergia-szolgáltatási szer-
ződések megkötése érdekében köz-
beszerzési eljárást indít, azzal, hogy 
a polgármester a jogszabályi kere-
teken belül egyéb, kerületen kívüli 
illetőségű ajánlatkérőt is meghatal-
mazhat a csoportos közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, ugyanakkor 
az eljárást lezáró szerződések aláírá-
sára saját kötelezettségvállalóként a 
polgármester jogosult. A testület a 
közbeszerzési eljárás koordinálásá-
ra felkérte a XVIII. kerületi Polgár-
mesteri Hivatalt. 

A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással elő-
zetes jóváhagyását adta, és javasol-
ta, hogy a XVIII. kerületi Polgár-
mesteri Hivatal, a XVIII. kerületi 
Gazdasági Ellátó Szolgálat, a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. és a Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit  Közhasznú Kft. köz-
beszerzési eljárásokat folytasson 
le a 2019. október 1-je és 2021. 
október 1-je közötti időszakra 
földgáz, továbbá a 2020. január 
1-je és 2021. december 31. közötti 
időszakra villamosenergia-szol-
gáltatási szerződések megkötése 
érdekében.

A testület 14 igen szavazattal, 
3 tartózkodással javasolta, hogy a 
szerződések megkötése érdekében 
a közbeszerzési eljárást valamennyi 
ajánlatkérő nevében a polgármes-
teri hivatal koordinálja, oly módon, 
hogy a beszerzéssel érintett szerve-
zetek a jogszabályi kereteken belül 
egyéb, kerületen kívüli illetőségű 
ajánlatkérőt is meghatalmazhatnak 
a csoportos közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, ugyanakkor az eljá-
rást lezáró szerződések aláírására 
valamennyi intézmény esetében az 
érintett szerv saját kötelezettségvál-
lalója jogosult.

A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással úgy 
döntött, hogy – irányító szerv-
ként – a 2019. október 1-je és 
2021. október 1-je közötti idő-
szakra vonatkozó földgáz-, to-
vábbá a 2020. január 1-jétől 2021. 
december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozó villamosenergia-szol-
gáltatási szerződések megkötése 
érdekében valamennyi intéz-
ménynek biztosítja a szükséges 
pénzügyi fedezetet.

A képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

A testület 14 igen szavazattal, 
3 tartózkodással előzetes jóváha-
gyását adta, és javasolta, hogy a 
szerződések megkötése érdekében 
az önkormányzat és valamennyi 
általa irányított szervezet a Sour-
cing Hungary Kft-t bízza meg a 
közbeszerzési eljárás lebonyolí-
tásával – az 1. sz. mellékletben 
foglalt ajánlat szerinti díjazással és 
energiafogyasztással arányos díj-
megosztással. 
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Az öreg táborozók különleges előjogai SZABADIDŐAz önkormányzat idén is jelentős összeggel támogatta a vakációzástSZABADIDŐ

BÚCSÚ A KERTTŐL
Jól telt a nyár a kerületi napközis táborban 

SARKADI TÁBOR: JÖVŐRE 30!
Huszonkilencedik alkalommal szervezték meg a Békés megyei Sarkadon a rendkívül népszerű nyári tábort.  

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Én úszásra iratkoztam be, engem 
az érdekelt a legjobban, Olyan jó, 
hogy nem kell emiatt messzebbre 
menni – mondta a 3. osztályos 
Annamari egy pihenő alkalmával 
a Bókay-kerti napközis táborban. 

Az úszás mellett számos más 
sportból, szabadidős tevékenység-
ből választhattak a gyerekek.

A SIKER TITKA
Nem véletlenül sikeres a napközis 
tábor több évtizede: a tanítási év 

végétől egészen augusztus köze-
péig várja a látogatókat. Az ön-
kormányzat támogatásának kö-
szönhetően a táborozás bármelyik 
család számára elérhető, s a nyár 
tartalmasan telik. A gyerekeket 
mindig egyhetes turnusra lehet 
beíratni, de akár többször is. A 

tábori díjért a szünidőző diákok 
napi háromszori étkezést kapnak, 
s részt vehetnek a helyben szer-
vezett sport- és szabadidős prog-
ramokon, gyermekelőadásokon, 
vetélkedőkön, kézműves foglalko-
zásokon, valamint buszos és hajó-
kirándulásokon. 

TÖBBET  
IS AD A TÁBOR
– Évek hosszú sora alatt alakítot-
tuk ki az úgynevezett szakrajok 
rendszerét. Ennek az a lényege, 
hogy egy megfizethető pluszösz-
szegért a gyerekek az érdek-
lődésüknek megfelelő kurzust 
választhatnak, amelyet többnyi-
re meghívott szakemberek ve-
zetnek – mesélte Kuba Gábor, a 
tábor vezetője.

A szervezők igyekeztek úgy 
összeállítani ezek sorát, hogy a 
sport és a kultúra területén egya-
ránt bő kínálatot nyújtsanak.

– A lányok körében külö-
nösen népszerű volt idén is az 
akrobatikus rock and roll, a 
zumba- és a mazsorettraj, a fiúk 
pedig nagyon szerették a labda-
rúgást – árulta el a táborvezető.

A kínálat természetesen en-
nél sokkal bővebb volt. Kézmű-
ves szakraj indult azok számára, 
akik többet szerettek volna alko-
tással foglalkozni, mint ameny-

nyire a tábori alapcsomag 
keretében lehetőség volt, a Bó-
kay-kertben lévő Park uszodá-
nak köszönhetően volt kezdő és 
haladó úszáskurzus, továbbá te-
nisz- és túraraj is. Néhány évvel 
ezelőtt próbaképpen indult, és 
azonnal rendkívül népszerű lett 
a kockaszakraj, amelyben a legó 
a főszereplő. Ez ebben az évben 
is nagy érdeklődést vonzott.

EGYÉNI IGÉNYEK
A tábor sikerét magyarázza az is, 
hogy az egyéni igényeket is figye-
lembe tudják venni. Amellett, 
hogy a táborozók maguk válo-
gathatják össze programjaik egy 
részét, rendszerint arra is lehe-
tőség van, hogy az ételérzékeny 
gyerekek külön menüt kapjanak, 
ami idén mindössze 19 forinttal 
került többe az alapárhoz képest. 
A jegyzői határozattal rendel-
kező diákok számára mind az 
étkezés, mind a táborhasználat 
ebben az évben is ingyenes volt.

A XVIII. kerületből három álta-
lános iskolából négy turnusban 
utazhattak gyerekek az alföldi 
kisvárosba: a Kandóból kettő, a 
Brassó és a Piros iskolából egy-
egy turnusban. 

A hét nap alatt a gyerekek 
fürödhettek Cserkeszőlőn, a 
Gyulai Várfürdőben és Aqua-
palotában, a Fekete- illetve a 
Fehér-Körösben, evezhettek, 
szekerezhettek, számháborúz-
hattak, locsolkodhattak, részt 
vehettek éjjeli őrségen, szalon-
nasütésen és különféle sportver-
senyeken.

– Ezeket a különleges progra-
mokat a XVIII. kerületi önkor-
mányzat és az Elmű támogatá-
sával szervezték a pedagógusok, 

csaknem 200 gyereknek szerez-
ve ily módon örömet – mondta 
Dóka György, a sarkadi tábor 
ötletgazdája, technikai vezetője, 
koordinátora.

Az egyik vitathatatlanul leg-
érdekesebb és a gyerekek által 
különösen szeretett program 
a tábori avatás. Az egyik fajta 
avatáson azokat a gyerekeket 
szokták felavatni, akik első alka-
lommal vesznek részt a sarkadi 
táborban.

Maga az avatás egy tréfás 
próbatétel, amelynek során elő-
kerülnek joghurtok, nyers tojá-
sok, hideg-meleg vizes flakonok, 
valamint fekvőtámaszokban és 
vicces nyelvtörőkben kell helyt-
állni, s mindezt egy humoros 

fogadalomtétel zárja le. Az újonc 
táborozók szívrepesve, félelem-
mel vegyes izgalommal várják a 
„szertartást”, hogy aztán annál 
nagyobb büszkeséggel dicseked-
jenek el szüleiknek, hogy ők bi-
zony már igazi táborozók.

A másik avatásnak azok a 
gyerekek a részesei, akik lega-
lább háromszor voltak már Sar-
kadon. Ők öregtáborozóvá, őstá-
borozóvá vagy „szőrré” válnak, 
és különleges előjogokat kapnak. 
Úgymint: elsőként állhatnak be 
a sorba például az étkezéseknél, 
először szállhatnak fel a busz-
ra-szekérre, s ők vehetnek elő-
ször a közösből.

Mondani sem kell, hogy ez a 
fajta öregség is nagy népszerű-

ségnek örvend, vannak már két-
szeres-háromszoros „ősök” is. A 
tábor vonzerejét mutatja az is, 
hogy vannak, akik még közép-
iskolásként, sőt főiskolásként is 
évről évre visszatérnek.

Végezetül megérdemlik a 
táboroztató tanárok, hogy itt 
álljon a nevük: Dóka Emese, Im
réné Farkas Katalin, Csupor Ka
talin, Dókané Kőnig Mária, Zso
vák Andrea, Székely Zita, Vincze 
Anita, Szepesiné Kőnig Zsuzsan
na, Varga Katalin, ZongorCser
háti Krisztin, Tenke Zsuzsanna. 
Mondhatni, kiadnának egy női 
focicsapatot…

És jövőre kerek dátumhoz ér-
kezik a tábor: 30!

(Stecz)

�Akárcsak az elmúlt évtizedekben, idén is sikeresnek bizonyult a június 24. és augusztus 23. 
között heti turnusokban működő Bókay-kerti napközis tábor. Ráadásul, mivel az önkormány-
zat jelentős mértékben járult hozzá a táborozás költségeihez, a gyerekek úgy nyaralhattak itt, 

hogy az nem jelentett súlyos terhet a családok számára.

Támogatták a tábort

Az önkormányzat támogatásának köszönhetően a részvételi díjak 
idén is elfogadhatók voltak. A kerületi lakcímkártyával rendelkező 
gyerekek 527 + 100 forintos napidíjért háromszori étkezést és egész 
napra való programokat – sport, kézműves foglalkozások, gyermek-
előadások, kirándulások – kaptak. Akik több időt szerettek volna 
tölteni az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekkel, szakrajok-
ba jelentkezhettek: ezek ára plusz 3000–4000 forint volt egy hétre.

HARMADSZOR IS 
EÖTVÖS-KALANDTÁBOR
Az elmúlt évek sikerei után 2019-ben már a harmadik 
kalandtábort szervezte meg az Eötvös Loránd Általános 
Iskola. Az idén is közel nyolcvan gyerek részesült a tábor 
nyújtotta felejthetetlen élményekben. 

Az Eötvös-kalandtábor keretében ezen a nyáron Nyugat-Magyar-
országot barangolták be a diákok, de Szlovákiában és Ausztriában 
is gyűjthettek élményeket. Az első napon Esztergomban álltak 
meg, ahol megtekintették a Bazilikát, majd átsétáltak a hídon Szlo-
vákiába, és Párkányban hűsöltek a Fő téren. A következő állomás 
Komárom volt, ahol a gyerekek megismerkedtek a hatalmas erőd-
rendszerrel, kalandos útvonalakat bejárva a sötét kazamatákban. 
Ezután Győr következett: a hangulatos városnéző sétát követően 
tisztelegtek Szent László király emléke előtt. 

A második napon a csapat Kőszegen felelevenítette a vár ostro-
mát, majd egy igazi lovagvárat barangolt be az ausztriai Lékán. A 
programok sora a soproni strandon fejeződött be.

A harmadik napon a fertőrákosi kőfejtőt látogatták meg a di-
ákok, ahol a természeti csoda mellett a földtörténeti kiállítást is 
megnézték. Ezután hajóra szálltak, s kapitányi ismertetővel kör-
behajózták a Fertő-tó talán legszebb részét. A napot Sopronban 
folytatták, ahol egy rövid városnéző séta után interaktív, játékos 
városismereti vetélkedőn vehettek részt a Fő téren.

A negyedik napot Magyarország talán legszebb barokk kasté-
lyában, a fertődi Esterházy- kastélyban kezdték a gyerekek. Miu-
tán vezetéssel megnézték az elmúlt években gyönyörűen felújított 
külső és belső tereket, sétáltak egyet a kastély parkjában. A nap 
második része ismét strandolással telt Sopronban.

A zárónapon „a legnagyobb magyar” emléke előtt tisztelegtek a 
diákok. Megnézték a nagycenki Széchenyi-kastélyt, majd saját maguk 
által készített koszorút helyeztek el Széchenyi István sírjánál. Az utol-
só délutánt – nagy örömükre – a bakonyi Sobri Jóska Kalandparkban 
töltötték. A fertőbozi szálláson kötetlen vidám programok színesítették 
az estéket: sport, közös játékok, tánc, Ki mit tud?, éjszakai kirándulás és 
bátorságpróba. Minden táborozó remekül érezte magát – ezt az állítást 
a táborban készült fotók is alátámasztják. Jövőre ismét tervezi az iskola 
a kalandozást, az úti cél Pécs és környéke. 

A tábor megvalósításában nagy segítséget jelentett az önkor-
mányzat és Galgóczy Zoltán alpolgármester anyagi támogatása.

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

KRÚDY-KÖR – 
FESTŐHÁZASPÁRRAL
A nyár közepe sem telt el a Krúdy Gyula Irodalmi Kör színes programja nélkül. Ezúttal is 
volt képzőművészet, irodalom és zene a Zila Kávéház galériáján. 

Július 18-án este a fő program egy festőházaspár kiállításának a megnyitója volt. Hubert Tibor és 
Szendrői Margit Kettősség című tárlatán találkozhattunk többek között Adyval, táncospárral, tájkép-
pel, városképpel, és sorolhatnánk tovább a mintegy félszáz festményen megjelenő számtalan témát. 
A kiállítást Daiki Tennó, a pár művészethez értő barátja nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy 
mindkét alkotó a Simon M. Veronika vezette SMV 2000 Festőtanodában tanult, és ott tett sikeres 
mestervizsgát. Sok technikát ismertek meg az évek alatt, ami ezen a tárlaton is látszik. Mindketten 
pedagógusok, és hobbiból kezdtek el festeni.

– Matematika-fizika-informatika tanárként mindössze hét éve festek – ezeket a szavakat már Hu-
bert Tibortól hallottuk. – Büszke vagyok rá, hogy azóta már a Batsányi–Cserhát Művészkör festő-

pályázatán először ART-Arany 
Díjat, majd képzőművészeti díjat 
nyertem, míg a híres matemati-
kusok és informatikusok port-
réival megkaptam az aranydip-
lomás művész címet. Ezenkívül 
egy Simone-díjjal is büszkélked-
hetem.

A feleség, Szendrői Margit 
alig öt éve, már nyugdíjas ta-
nítónőként kezdte el festészeti 
tanulmányait az említett festőta-
nodában. 

– Még keresem az utam a 
festészetben, de nagyon vonz az 
emberábrázolás, a mozdulatok 
szépsége és az arcok rejtélye – 
mondta. 

A Krúdy-kör estjén még négy 
Nagykanizsáról érkezett író, köl-
tő: Csicsei Anna, Melegáné Csóti 

Anna, M. Kovács Ildikó és Solymos Gabriella mutatkozott be egy-egy írásával. Őket Kanizsa József, a 
Krúdy-kör titkára köszöntötte, majd Pánti Anna operaénekes előadott egy-két dalt.

A Hubert–Szendrői-házaspár kiállítása szeptember közepéig látható, és akkor jönnek össze újra a 
„krúdysok” is a Zilában.

(temesi) 
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
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Szentmisével nyitják meg a tanévet a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában EGYHÁZ Szent István-napi utcabál a SportkastélynálKULTÚRA

Mária-út néven egy Közép-Eu-
rópán haladó zarándok- és turis-
taút építése folyik több hazai és 
külhoni egyesület és alapítvány 
összefogásával. A kezdeménye-
zők célja az, hogy megismer-
tessék Közép-Európa vallási és 
kulturális értékeit, biztonságos 
útvonalat építve ki a zarándokok 
számára. A Mária-út – a modern 
vallásos szemlélethez igazodva – 
ökumenikus. 

Az út létrehozásához a hazai 
Szűz Mária búcsújáró helyek 
nagy száma és az El Camino 
zarándokút adta az alapgondo-
latot. Már a kezdeményezés első 
útvonala a Mária-út elnevezést 
kapta 2007-ben. Az első útvo-
nal, a kelet–nyugati, Mariazelltől 
Csíksomlyóig tart, a hossza 1400 
kilométer. Ezt a távot gyalogo-
san mintegy 60 nap alatt lehet 
megtenni, s két részre bontható. 

A Mariazell–Budapest-szakasz 
500 kilométerét 20, a Budapest–
Csíksomlyó-szakasz 900 kilo-
méterét pedig 40 napnyi gyalog-
túrával lehet teljesíteni. 

Ez a minden évben megren-
dezett zarándoknap az 1Úton 
nevet viseli, és több száz telepü-
lést érint Ausztriában, Erdély-
ben, a Felvidéken, Magyaror-
szágon, Szlovéniában. Ezreknek 
nyújt felemelő élményt azzal, 
hogy különféle nemzetiségű, 
világnézetű emberek zarándo-
kolnak egymás mellett és egy-
másért. A mai széthúzó világban 
átélik az egységet…

Az útra szeretettel és hittel vár-
nak mindenki, aki késztetést érez 
arra, hogy  egy zarándoklat kereté-
ben megtegyen egy hosszabb vagy 
rövidebb szakaszt a Mária-úton. 
Az 1Úton zarándoknaphoz ma-
gánszemélyek, civil szervezetek, 
egyházi szervezetek, iskolák, 
közösségek egyaránt kapcsolód-
hatnak. Az együtt átélt megpró-
báltatások által, a közös énekszó 
erejével és az élen haladó kereszt 
árnyékában a különféle helyekről 
érkezők szép emberi kapcsolatot 
építhetnek ki egymással. 

„Ez a közös gyaloglás lépés-
ről lépésre közelebb visz önma-
gunk, embertársaink és Isten 
felé, miközben kinyitja előttünk 
a világot” – vallják a szervezők.

ISMÉT ÁTÉLHETIK AZ EGYSÉGET
Egymás felé fordulva a Mária-úton –  
az édesanyákért

Szarvas Attila elmondta, hogy a 
kerületben három egyházi iskola 
működik.

– Egy-egy katolikus, refor-
mátus és evangélikus intéz-
ménybe várják a tanulmányai-
kat most megkezdő vagy éppen 
folytató gyerekeket. Az iskolák 
falai között rövidebb volt a szü-
net, mint ahogy azt a tanulók él-
vezhették. Mert amikor becsön-
getnek, mindennek tökéletes 

rendben kell várnia őket, hogy 
aztán a tudás számonkérésének 
hetei, hónapjai következzenek.

Az alpolgármestertől meg-
tudtuk, hogy mindhárom fele-
kezeti iskolában – a katolikus 
Szent Lőrincben, a református 
Szenczi Molnár Albertben és 
az evangélikus Sztehlo Gábor-
ban – voltak kisebb-nagyobb 
felújítási-karbantartási mun-
kálatok a nyáron, de most már 

készen állnak a gyerekek foga-
dására.

CSALÁDIAS 
KÖRNYEZET
– Lehet, hogy az első napon még 
nem kitörő örömmel ülnek be a 
padokba a diákok, de hosszú évek 
tapasztalata alapján mondom, 
hogy néhány nap múlva már 
mindegyikük újra rátalál az isko-

lai barátokra, s újakkal is megis-
merkednek, összebarátkoznak.

Az intézmény igazgatóhelyet-
teseként kiemelte Szarvas Attila 
azt, hogy a Szent Lőrincben szin-
te egész nyáron nagy volt a sür-
gés-forgás, mindig volt tennivaló, 
hogy a gyerekeket még összkom-
fortosabb körülmények fogadják.

– Biztos vagyok benne, hogy 
mindannyian tisztában vagyunk 
azzal, hogy jobb az otthonosabb, 

családias környezetben folyó 
tanítás. Ott, ahol a hivatásukat 
elsődlegesnek tekintő, lelkiis-
meretes pedagógusok oktatják a 
gyerekeket, nem kell „visszaszok-
ni”, ott öröm lesz a tanév tanár-
nak, diáknak egyaránt. S ha nekik 
örömöt szerez, akkor a szülők is 
elégedetten mondhatják, hogy jó 
helyen van az a gyerek.

VIGYÉK 
MAGUKKAL…
Az alpolgármester elmondta, 
hogy a különböző felekezeti is-
kolák a kerületben is bizonyos ér-
tékrendnek kívánnak megfelelni. 
Ez a lelkiség, amelyet igyekeznek 
pedagógusszakmai értékekkel 
párosítani.

– Olyanokkal, amelyekről úgy 
véljük, hogy a diákjaink hasz-
nát szolgálják. Nem csak rövid 
távon, de még főiskolás koruk-
ban, sőt akár felnőtt emberként, 
családanyaként vagy -apaként 
is hasznosíthatókkal. Ha ezeket 
át tudjuk adni nekik, a fejükbe 
csöpögtetni, akkor már elége-
detten engedhetjük ki őket az 
életbe. Akkor az történik majd, 
amit minden itt tanító pedagógus 

teljes szívéből kíván, vagyis hogy 
teljes emberként búcsúzzanak el 
az iskolánktól.

„FELFEDEZTÉK…” 
A tanulók száma a Szent Lőrinc-
ben olyan értelemben korlátozott, 
hogy akárcsak eddig, most is évfo-
lyamonként két-két osztály indul.

– Örülünk, hogy minden 
tanévkezdet előtt szembesülünk 
azzal, hogy nemcsak a mi kerü-
letünkből vagy a szomszédosok-
ból érdeklődnek egyre többen, 
de a közeli településekről is. Ha 
mondhatom, „felfedezték” a 
Szent Lőrincet. Most is lesz pél-
dául kispesti vagy éppen gyáli és 
vecsési diákunk, s nekik is nagyon 
örülünk, mert a kerületen túl is el-
viszik a jó hírünket.

Szarvas Attila úgy foglalta 
össze az iskola legfőbb feladatát, 
hogy keresztény értékrend sze-
rint, magas szakmai színvonalon 
oktassák a gyerekeket. 

– Ha ugyanis biztosítani tud-
juk a magas színvonalat, akkor 
nemcsak a Szent Lőrinc jövője 
biztosított, de olyan emberek 
is kikerülhetnek tőlünk, akikre 
majd sokan lehetünk büszkék. 

Jó, ha tudják a „lőrincesek”

A tanévnyitó és ezt követően az első tanítási nap szeptem-
ber 2-án lesz. A Veni Sancte, vagyis a tanévnyitó szentmi-
se fél kilenckor kezdődik a Pestszentlőrinci Főplébánián 
(Batthyány utca 87/B). Hagyományt teremt az iskola azzal, 
hogy a szertartást végző atya megáldja az üres iskolatás-
kákat. A pedagógusok ezért is kérik arra a diákokat, hogy 
vigyék magukkal a táskájukat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Mária-út teljes útvonalán, minden sza-
kaszon egy közös célért, az édesanyákért 
szervez zarándoklatot idén a Mária Út 

Egyesület augusztus 24-én, Nagyboldogasz-
szony ünnepe után. 

�A diákok nagy bánatára alig maradt már néhány a nyári vakáció napjaiból. Szeptembertől ismét 
a munka következik, a gyerekek beülnek az iskolapadba, s már csak az emlékeik között szere-
pel az a két és fél gondtalan hónap... Szarvas Attilától, az önkormányzat egyházi ügyekért felelős 

alpolgármesterétől azt kérdeztük, hogyan készültek fel a felekezeti iskolák a küszöbönálló tanévre.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Hírek első kézből:  facebook.com/ughy.attila.polgarmester  |  www.bp18.hu – www.tovabb18.hu
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ÚJRA TALÁLKOZHATNAK A RÉGI BARÁTOKKAL
Az egyházi iskolák is benépesülnek

Ezüstérmet szerzett Kol-
lárikné Terjéki Krisztina az 
52. gép- és gyorsíró világ-
bajnokságon. A megmére-
tésen 29 ország 500 ver-
senyzője indult.

Aki naponta és sokat dolgozik 
számítógépen, tudja, hogy a 
profi gépírástudás kincset ér: 
gyorsabbá teszi és meg is köny-
nyíti a munkát a klaviatúrával. 
Kevésbé ismert tény, hogy e 
szakma legjobbjai rendszeresen 
versenyre kelnek egymással, s a 
tudásukat egy világranglistán 
tartják számon.

Az 52. gép- és gyorsíró vi-
lágbajnokságot Szardínia fővá-
rosában, Cagliariban rendezték 
meg július 13–19. között. Kol

lárikné Terjéki Krisztina, aki a 
kerületben született és nőtt fel, 
jelenleg pedig a Budapesti XVI-
II. és XIX. Kerületi Bíróságon 
dolgozik, három versenyszám-
ban indult, és jegyzőkönyv-ve-
zetésben világbajnoki ezüstér-
met szerzett.

– 1998-ban indultam elő-
ször versenyen, a mostani a 
nyolcadik világbajnokságom 
volt – árulta el a Városképnek.

Az országos versenyeket 
mindig a Magyar Gyorsírók és 
Gépírók Országos Szövetsége 
hirdeti meg, a legjobbak pe-
dig saját költségen utaznak a 
világversenyre. A három ver-
senyszám, amelyben Terjéki 
Krisztina indult, a következő 
volt: szövegszerkesztés, ahol 10 

percig kellett egy adott szöveget 
korrektúrázni minél gyorsab-
ban és hibátlanabbul; beszé-
dírás, ahol egy monoton gyor-
sasággal és hangon elhangzó 
szövegből 10 perc alatt kellett 
helyesen leírni minél többet és 
minél kevesebb hibával, vala-
mint jegyzőkönyvvezetés. Ez 
utóbbiban 10 percig fokozódó 
sebességgel diktáltak egy szö-
veget saját anyanyelven, mely-
ből 90 perc alatt kellett kivo-
natot készíteni úgy, hogy a hat 
cím hibátlan legyen.

Ez utóbbi számban szerzett 
Kollárikné Terjéki Krisztina vi-
lágbajnoki ezüstérmet, az ösz-
szesítésben pedig a 27. helyen 
végzett a világranglistán.

K. Gy.

KASTÉLYDOMBI MATEMATIKUSOK 
Három diák egy osztályból „osztályon felül” szerepelt az országos Curie Matematika Em-
lékversenyen, elhozva az első három helyet. A Kastélydombi Általános Iskola nyolcadikos 
tanulói ezzel a szép eredménnyel búcsúztak az iskolájuktól.

– Ilyen még nem volt! – újságolta örömmel az intézmény igazgatója, Véghely Tamásné, aki lapunknak 
elmondta, hogy három diákjuk: Letenyei Beáta, Murguly Dalma és Vágány Zoltán olyan sikert ért el, ami-
lyenre még nem volt példa az iskolájukban, sőt a Curie matematikaversenyen sem: hogy egy osztályból 
három diák osztozzon az érmeken – Beáta százszázalékos pontszámmal végzett az élen, míg Dalma és 
Zoltán mindössze két ponttal lemaradva lett második!

– Büszkék vagyunk a tanulóinkra – mondta az igazgatónő mellett Csák Erika osztályfőnök is, aki azt 
is hozzátette, hogy mindhárom diák más tantárgyakból is jeleskedett, különféle versenyeken értek el 
helyezéseket, igen szorgalmasak és kitűnő bizonyítvánnyal zárták a tanévet. A matematikatanáruk, Feny
vesi Mária készítette fel őket a versenyekre, így az említett Curie-re is, aki szerényen megemlítette, hogy 
a tanítványai olyan alapokra tettek szert a tanulmányaik során, hogy maguktól is jól szerepeltek volna 
az országos döntőben, amelyre egymást segítve készültek. A győztes, Letenyei Beáta érdeklődésünkre a 
következőket mondta:

– Reménykedtem benne, hogy első leszek ezen a rangos versenyen, mert alaposan felkészültem, és 
Marika néni is sokat segített, de egymást is támogattuk a feladatok megoldásában a felkészülés idősza-
kában. Először indultam a Curie-n, ezért is örültem a végső sikernek. Egyébként a matematika mellett a 
kémiát és a biológiát szeretem a legjobban, orvos szeretnék lenni.

– Bea jobb volt, tavaly is második voltam ezen a versenyen – vette át a szót Vágány Zoltán. – Hozzám a 
logikai feladatok állnak a legközelebb, nagyon szeretem ezt a tantárgyat, de konkrét terveim még nincsenek 
azzal kapcsolatban, hogy milyen foglalkozásban teljesedjek majd ki a középiskolai tanulmányaim után.

Murguly Dalma szintén a második helyet hozta el, azonos pontszámmal, mint Zoltán. Ő is a logikai 
feladatokat szereti jobban matematikából.

– Úgy éreztem, jól megy a matek, de nem gondoltam, hogy ilyen jó helyezést érek el – mondta. – Ké-
miából is versenyeztem, a kerületi versenyt tavaly megnyertem, a budapestin harmadik, míg az országo-
son a második lettem. Orvos vagy gyógyszerész szeretnék lenni.

Gratulálunk a három diáknak, akik a nyári pihenés után ősszel magasabb szinten, középiskolában 
kezdik meg a tanulmányaikat!

Temesi László

EGYÜTT ÜNNEPELTEK 
AZ IMREI CSALÁDOK
Fergeteges utcabált rendeztek augusztus 19-én a Sportkastély előtti parkolóban Szent 
István napja alkalmából. A kenyérszentelés után volt itt zene, tánc, tűzijáték és jó hangulat.

Vb-ezüst klaviatúrával

Immár tizedik éve az augusztus 
20-i ünnep környékére teszi az 
imreiek egyik legnépszerűbb 
utcabálját az Együtt Pestszent-
imréért Egyesület. Koraestére 
meg is telt a Sportkastély előtti 
parkoló, amely erre az alkalom-
ra átalakult igazi búcsúhellyé, a 
kicsikre gondolva ugrálóvárral, 
pónilovaglási lehetőséggel, arc-
festéssel, a szüleikre gondolva 
pedig sörsátorral, borpatikával, 
de volt itt lángos, kürtöskalács is, 
minden, ami hozzájárul egy kel-
lemes családi programhoz. 

Ujvári Judit, a rendező egye-
sület elnöke köszöntötte a meg-
jelent vendégeket, köztük Ughy 
Attila polgármestert, aki öröm-

mel jött a rendezvényre, mert így 
láthatta, milyen népszerű lett az 
évek alatt az utcabál, és elbeszél-
gethetett a pestszentimreiekkel. 
A helyi katolikus templom lelké-
sze, Miklós atya megszentelte az 
új kenyeret, amit aztán felszele-
telve szétosztottak az ünneplők 
között. Néhány szót mondott az 
éltető búzáról, a kenyér fontos-
ságáról a magyar nép életében és 
az újborról is, ami hamarosan a 
családok asztalára kerülhet.

Ezután táncház alakult ki 
pillanatok alatt a színpad mel-
lett, a félórás műsor után pedig 
„belecsapott” az imreiek egyik 
kedvenc együttese, a Chamele-
on, amely a kezdetek óta az ut-

cabál fő zenekara, a tíz év alatt 
csupán tavaly nem ők adták a 
talpalávalót. Este 10-kor tűzijá-
ték szakította meg a mulatozást, 
de a látvány mindenért kárpó-
tolt. Még egy óráig szólhatott a 
vidám zene, majd elcsendesült 
a parkoló, mindenki elégedetten 
mehetett haza a bulival fűsze-
rezett ünnepről. Ujvári Judit is, 
aki lapunknak elmondta, hogy 
jó volt megint látni, ahogy a 
helyiek százai szórakoztak ezen 
a rendezvényen, amit az önkor-
mányzat támogatott. S lassan 
már készülnek a szintén hagyo-
mányos őszi tökfesztiválra.

(temesi)

A SÜNDISZNÓ, A NYÚL 
ÉS AZ OKOS BOT
Nagy napjuk volt a kicsiknek július 26-án a Pestszentimrei Közösségi Házban. Talál-
kozhattak egy segítőkész sündisznóval, egy gyámolításra szoruló nyúllal, egy szokáso-
san vicsori farkassal és egy okoska bottal. A nyár közepén ez nem is olyan rossz prog-
ram, főleg, ha a gyengébb győz. Márpedig a mesékben és a bábelőadásokban mindig a 
gyengébb győz…

A gyerekek azonban nemcsak a mesehősökkel találkozhattak a PIK színháztermében, hanem az in-
tézmény új igazgatójával, Lipcsey Ágnessel és az épületben működő FSZEK Pestszentimrei Könyvtár 
„régi” vezetőjével, Fodor Beatrixszal is, akik köszöntötték őket a könyvtár évadzáró bábelőadása előtt.

– Ez az első programom itt vezetőként, bár mi csak a helyet adtuk nagy örömmel a főszervezőnek, 
vagyis a könyvtár vezetőjének a kérésére, akivel, már most elmondható, jó a kapcsolatunk – mondta 
Lipcsey Ágnes. 

Fodor Beatrix pedig annak adott hangot, mennyire boldog a hatalmas érdeklődésért, hogy az ön-
kormányzat által támogatott előadás „kinőtte” a könyvtárhelyiséget, és megtelt a művelődési központ 
színházterme.

A háromnegyedórás előadáson a gyerekek érezhetően feszült figyelemmel kísérték végig a barátsá-
gos, de igen szertelen nyúl kalandjait a sündisznóval, akivel véletlenül futott össze az erdőben, mikor 
belebotlott az akkor még fölöslegesnek tűnő botba, mely a mese főszereplőjévé vált azzal, hogy a süni 
az egyszerű eszközzel akkor segített rajta, amikor éppen szüksége volt rá. Bár Szutyejev meséje az 
Okoska botocska címet kapta, hamar kiderült a történetből, hogy nem a bot okoska, hanem az, aki 
fogja, aki tud vele bánni, ha baj van, és akinek a szíve a helyén van…

A tanulságos mese az egyszemélyes Nefelejcs Bábszínház előadásában – Erdélyi Erika „főszereplé-
sével” (a férje a technikus) – zenével, dalokkal van fűszerezve, amelyek néha ismétlődtek, hogy együtt 
énekelhessék a gyerekek a legegyszerűbb dallamokat.

– Az Okoska botocska című előadást Szutyejev Vidám mesék című könyve alapján készítettem, 
tavaly volt a bemutatója, és azóta már legalább negyedszázadszor játszottuk a fővárosban, illetve a 
környékén – „mesélte” Erdélyi Erika a műsor után. – A PIK-ben és a Kondorban is már többször 
báboztam, ezekre a helyekre mindig szívesen jövök, mert igen lelkesek az imrei és a lőrinci gyerekek. 
Ritkaság, hogy az előadást az önkormányzat támogatja, aminek köszönhetően ingyenes volt most a 
belépés a családoknak. S az is örömmel töltött el, hogy olyan nagy volt az érdeklődés, hogy ki kellett 
nyitni a színháztermet…

-temesi-
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A MOZGÓURNA IGÉNYLÉSÉNEK 
SZABÁLYAI
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossá-
ga vagy fogva tartása (például előzetes letartóztatás, szabadság-
vesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény 
kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevé-
telét, más indokokra tekintettel (például munkahelyi elfoglalt-
ság) nem igényelhető. 

Csak abban az esetben van módja mozgóurnát igényelni, ha 
a mozgóurna- kérelmében megjelölt cím ugyanabban a válasz-
tókerületben található, ahova a lakcíme szerint tartozna. A jog-
szabályi rendelkezések miatt a választókerületen kívüli címen 
tartózkodó választópolgárhoz sajnos nem tud a szavazatszám-
láló bizottság mozgóurnát vinni.
A mozgóurna-igénylést – a választást megelőző 66. naptól – 2019. 
augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

• ONLINE igénylés 
o  ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. na-

pon (2019. október 9. szerdán) 16.00 óráig nyújtható be. 
o  ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján (2019. októ-

ber 13.) 12.00 óráig nyújtható be. 
• SZEMÉLYESEN történő igénylés

A szavazást megelőző második napon (2019. október 11. pénte-
ken) 16.00 óráig nyújtható be. 

• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. szer-
dán) 16.00 óráig kell megérkeznie. 

•  Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMA-
ZOTT útján történő igénylés 

o  a szavazást megelőző második napon (2019. október 11. 
pénteken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

•  Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ-
VEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)

o  a szavazást megelőző negyedik napon (2019. október 9. 
szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 

o  a szavazás napján (2019. október 13.) 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. október 
11. péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, va-
lamint, ha nem a lakcímére kéri, a pontos címet is, ahova a moz-
góurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyez-
niük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A mozgóurna-kérelem elfogadása esetén a szavazás napján 
a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt a lakóhelyén 
vagy az Ön által megadott más címen (például kórházban) annak 

érdekében, hogy a szavazatát bedobja a mozgóurnába. Aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz sze-
mélyesen nem szavazhat.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet (akár külföldi címet is), ahova 
a helyi választási iroda megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

AZ ÁTJELENTKEZÉS SZABÁLYAI:
Átjelentkezési kérelmet CSAK az a választópolgár nyújthat be, 
aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon – leg-
később 2019. június 26. napján – és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelke-
zett, és tartózkodási helyének az érvényessége legalább a szava-
zás napjáig – 2019. október 13. napjáig – tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését kö-
vetően, legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon – 2019. 
október 9. napján szerdán – kell megérkeznie a helyi választási 
irodához.

Az átjelentkező választópolgár
a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elekt-
ronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző ne-
gyedik napon – 2019. október 9. napján szerdán –  16.00 óráig,
b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 
benyújtás esetén legkésőbb  a szavazást megelőző második na-
pon – 2019. október 11. napján – pénteken 16.00 óráig
visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.

A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választó-
polgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, 
s egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazó-
kör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon (2019. október 11. napján pénteken 16.00 óráig) – a tartóz-
kodási helyét megszünteti.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az eset-
ben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, azonban a jogszabályi rendelkezések 
miatt ebben az esetben csak a tartózkodási helye szerinti válasz-
tókerület területére.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

SEGÍTSÉG A FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLŐK SZÁMÁRA 
Annak érdekében, hogy a választópolgár a választójogát önállóan 
tudja gyakorolni, az alábbi segítségeket igényelheti:

•  a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájé-
koztatót kapjon; 

•  a szavazás idejéről és helyéről szóló értesítőt Braille-írással kap-
ja meg;

•  a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon; 
•  akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja
•  online a www.valasztas.hu oldalon; 
•  személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti 

helyi választási irodában.
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben 
a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az Ön által igényelt segítség iránti kérelem a választásoktól füg-
getlenül, folyamatosan benyújtható. 

Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt valamelyik segítséget, az 
minden választásra érvényes.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján Braille-írásos sablon segít-
ségével szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a sza-
vazást megelőző 9. napon (2019. október 4.) 16.00 óráig kell 
benyújtania.

Braille-írással készült értesítő igénylésére legkésőbb a szava-
zást megelőző 68. napon (2019. augusztus 6.) 16.00 óráig be-
nyújtott kérelemmel van lehetőség.

Ahhoz, hogy Ön a szavazás napján akadálymentes szavazó-
helyiségben szavazhasson, az erre irányuló kérelmet legkésőbb a 
szavazást megelőző 4. napon (2019. október 9.) 16.00 óráig kell 
benyújtania.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek a döntésről szóló értesítést.

AZ ADATKIADÁS MEGTAGADÁSA IRÁNTI 
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
A pártok és a jelöltek kérhetik, hogy közvetlen politikai kam-
pány céljából a választópolgárok név- és lakcímadatait a válasz-
tási iroda adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a szemé-
lyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

A kérelmet benyújthatja
•  online a www.valasztas.hu oldalon;
•  személyesen vagy levélben is a magyarországi lakcíme szerinti 

helyi választási irodában. 
A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a 
helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az adatkiadás megtiltása iránti kérelem a választásoktól füg-
getlenül, folyamatosan benyújtható. A kérelmet célszerű azonban 
legkésőbb közvetlenül az adott választás kitűzését követően be-
nyújtani. Ha Ön már kérelmezte személyes adatainak a letiltását, 
az minden választásra érvényes.

Önnek a kérelem benyújtása során arra is lehetősége van, hogy 
megadjon egy olyan értesítési címet, ahova a helyi választási iroda 
megküldi Önnek döntésről szóló értesítést.

A kérelmekkel kapcsolatos kérdés esetén felvilágosítást kap-
hatnak személyesen munkaidőben a Helyi Választási Irodában 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve tele-
fonon a 296-1371-es számon, vagy látogassanak el a www.bp18.
hu/valasztas oldalra.

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 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 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 elérhetőségeken: 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:

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
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WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

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

E-mail: info@wdental.hu

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesü-
let kiemelten közhasznú könyvterjesz-
tésre pedagógusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

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

SZOLGÁLTATÁS
 

n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 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 Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752 

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

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, szifonok, fagycsapok, kádak, WC-k, WC-tartályok, zuhanytálcák, 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 SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! 
NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvekto-
rok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. 

Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info
n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, 

ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

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

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓ-
RA-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, illesz-
tését, 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 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

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

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

ÁLLÁS
n XVII. kerületi cukrászda munkatársat keres takarítói és mosogatói feladatokra. Jelentkezni a 06-30/798-

4428 telefonszámon lehet.

n Kézi takarítói állás. Feladat a nagybani piac területén lévő hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, hul-
ladékgyűjtő 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 munkatársat, 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 telefonszá-
mon 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 munka-
idős munkatársakat konyhai kisegítő munkakörbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jelentkezni 
az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

Fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

A BUDAPEST FŐVÁROS 
XVIII. KERÜLET HELYI 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
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Ismét bíznak az NB I-be jutásban a PLER kézilabdázóiFedezzük fel a leghétköznapibb zöldséget!PROGRAMAJÁNLÓ SPORT

A ritmikus gimnasztika (rg) 
szakosztály 2011-ben jött lét-
re a Lőrinc 2000 SE-ben, ahol e 
sportágon túl még öt másikat, az 
atlétikát, az úszást, a kerékpárt, a 
triatlont és a röplabdát oktatják a 
szakemberek, azoknak az alapjait 

sajátíthatják el a fiatalok. Az egye-
sület szakosztályaiban nemcsak 
tömegsportolási lehetőséget biz-
tosítanak, de rengeteg lehetőséget 
adnak arra is, hogy a fiatal tehet-
ségek kipróbálhassák magukat 
versenyeken. 

A szakemberei is és a verseny-
zői számát tekintve is folyamatosan 
bővülő rg-szakosztály természete-
sen figyeli és várja az újonnan ér-
kező tehetséges kislányokat, nekik 
is szívesen adnak lehetőséget arra, 
hogy közelebb kerüljenek a ver-

senyzés örömeihez, szépségeihez.  
Mivel nem „gladiátorképzőről” 
van szó, a szakosztály valamennyi 
edzője kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a gyerekek felszabadultan és 
örömmel járjanak a Lőrinc 2000 
SE edzéseire, s tényleg felüdülést, 
kikapcsolódást jelentsen számukra 
a mozgás. 

A képlet, ha úgy tetszik, egysze-
rű: minden egyes edzés vagy edző-
tábor alkalmával arra törekszenek, 
hogy az ott eltöltött minden perc 
a gyerekek hasznává és élményévé 
váljon, s egy pillanatig se érezzék 
azt, hogy kötelező megcsinálni va-
lamit. 

Az edzők egyöntetűen azt vall-
ják: még az eredményességnél is 
fontosabb, hogy a gyerekek szá-
mára a lehető legkellemesebb és 
leghasznosabb legyen a gyakorlás.

Még akkor is, ha az adott lányka 
esetleg nem annyira hajlékony és 
ügyes. Nem baj, mert a hangsúly az 
egészségen és a jó kedvvel végzett 
mozgáson van.

S ha ezt a jó szokásukat úgy tud-
ják megtartani, hogy közben még 
az eredményességre is figyelnek, 
akkor akár hosszú távon is szép ál-
mokat szőhet a szakosztály.

MINDENKI 
MEGÍZLELHETI

 
Kilencedik alkalommal szervezi meg az önkormányzat 
szeptember 21-én őszi „csúcsrendezvényét”, a Sportíze-
lítőt, s tekintettel a négylábúkra és a gazdáikra, a Kutyás 
Sportízelítőt.

Itt és ekkor valóban tartalmat kap a 
sportos jelszó, miszerint „Minden, ami 
sport.” 

A minden szó ez esetben való-
ban helytálló, mert olyan sportágak 
is bemutatkoznak és megismerhetők 
lesznek, amelyekkel csak a legritkább 
esetben találkozunk. A rendezvény, 
amelynek fővédnöke Lévai István Zol-
tán sportért felelős alpolgármester, dé-
lelőtt 10 órától délután 6 óráig tart. A 
szervezők már hónapok óta dolgoznak 
azért, hogy minél változatosabb legyen 
a kínálat, mert bizonyára az idén is sok ezren mennek majd ki a 
Bókay-kertbe, hogy közelebbről is megismerkedjenek a kínálat-
ban szereplő számtalan sportággal.

Íme: aerobik, airsoft, asztalitenisz, atlétika, baseball, ketrec-
foci, buborékfoci, floorball, footgolf, futsal, horgászat, íjászat, 
jégkorong, kerékpár, kéttusa, kézilabda, korcsolya, kosárlabda, 
kutyás sportok,  küzdősport és harcművészet, labdarúgás, lö-
vészet, nordic walking, öttusa, rekreációs sportok (jóga, kan-
goo, pilates), ritmikus gimnasztika, röplabda, sakk, sí, softball, 
strandlabdarúgás, szinkronúszás, tánc, tenisz, teqball, termé-
szetjárás, torna, triatlon, úszás, vívás, vízilabda, zumba min-
den korosztálynak.

Tényleg minden lesz… 

ÚJ VEZETŐEDZŐVEL VÁGNAK NEKI
A játékosok és a szurkolók is följebb szeretnének lépni

NEM GLADIÁTORKÉPZŐ
Figyelnek a ritmikus gimnasztikára a Lőrinc 2000 SE-ben

– Új vezetőedzőként ül majd a 
kispadra a szeptember 15i raj
ton, de távolról sem új ember
ként.
–  Ez valóban nem mondható, 
mert úgy érzem, hazajöttem. 
Mielőtt Németországban, a 
Bundesligában szerepeltem 
volna, ennek a csarnoknak a 
falai között hagytam a szíve-
met, s ezt a legkomolyabban 
mondom. Hat éven át voltam 
a lőrinciek játékosa, megannyi 
élménnyel gazdagodtam, így 
aztán 41 évesen tényleg haza-
jöttem.

AZ ALAP ADOTT…
– Legalább nem kellett sem is
merkednie, sem bemutatkoznia...
– Azt tényleg nem, mert ismerős ar-
cokat láttam, s bízom abban, hogy 
ezek az „arcok” segítő szándékúak 
is lesznek a munkámban. Hogy 
úgy mondjam, háborúskodás ed-
dig nem volt, és remélem, hogy ez 
az előttünk lévő meg az elkövetkező 
szezonok során is így marad.
–  Az alap tehát adott, az építmény
hez azonban többek között ön is 
szükséges, önnek kell azt létrehoznia. 
–  Ezzel tisztában vagyok, mi-
ként azzal is, hogy a lelkes szur-

kolók egységes csapatot, jó sze-
replést várnak tőlünk.

A KÖZÖNSÉGNEK 
ÉS MAGUKNAK IS
– Ehhez, klasszikust idézve, kell 
egy csapat... Megvan, meglesz ez 
a PLERnek?
– Nem tartok attól, hogy nem 
lesz meg, mert eddig jól műkö-
dött a szakosztály. Az már más 
kérdés, hogy nincs olyan edző, 
aki a rajt előtt ne mondaná azt, 
hogy majd ő megmutatja…
– És megmutatja?

– Nem tartok panasznapot, erre 
nem lehet okom, de az tény, hogy 
hat-hét játékos eligazolt, és csak 
három jött. Boldogabb lennék, ha 
éppen fordítva lenne, de nem pa-
naszkodni kell, hanem beleugrani 
a munkába, s hétről hétre olyan 
játékot nyújtani a közönségnek is, 
saját magunknak is, amely után 
sokan lesznek a lelátókon.
– No, hát ehhez kell az a bizonyos 
csapat… Ebben hogyan állnak, 
hogy vágnak neki az idénynek?
– Úgy gondolom, s főleg azt látom a 
játékosok munkáján, szorgalmán és 
hozzáállásán, hogy nem lesz gond, 
hozni fogjuk azt, ami elvárható.

JÓ ESÉLY A JÓ 
RAJTRA
– Megkérdezem, bár ez nem lehet 
más a PLERnél, mint a feljutás… 

– Ezt akarjuk mi is, a közönség 
is, tehát mindenki, aki értünk, 
velünk dolgozik.  Úgy gondo-
lom, meg látva az akaratot is, 
megvan az esélyünk, de mivel 
sok a fiatal, a pályája elején 
járó játékos, biztosra nem le-
het kijelenteni ezt. Amit vi-
szont meg tudok ígérni, s te-
szem ezt a játékosok nevében 
is: a cél a fel-, pontosabban a 
visszajutás, amiért mindent 
meccsen mindent meg is fo-
gunk tenni.
– Hány fős kerettel készülnek a 
rajtra, és ki lesz az ellenfél az első 
fordulóban?
– A keret 17 tagú, 14 mezőny-
játékos és három kapus várja 
a rajtot, az első meccset, amit 
hazai pályán játszunk majd a 
Pécs ellen. Megvan tehát az 
esély a jó indulásra, amely so-

kat számíthat a következő for-
dulókban.
– Azt mondta, három új játékosa 
van a csapatának. Kik ők? 
– Koncz Péter a Ceglédből 
igazolt hozzánk, Takó Dáni-
el Vecsésről jött, Farkas Tamás 
nem igazán új, mert ő a Csur-
góból tért vissza hozzánk. A 
kapusedző Bakos István lesz, az 
erőnlétért pedig Soldos Péter fe-
lel. A stáb tehát megvan a pályán 
is, azon kívül is, most már „csak” 
annyi a dolgunk, hogy jól szere-
peljünk.
– Gondolom, ezért tettek is már 
egyet s mást…
– Ezt a játékosok tudják igazán, 
ami engem illet, azt mondha-
tom, hogy már egy jó hónapja 
napi két edzéssel készülünk, 
aminek miért ne lenne meg az 
eredménye?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Lőrinc 2000 SE szakosztályaihoz nyolc éve csatlakoztak a legnőie-
sebb, hogy ne mondjuk, a legkecsesebb sportág képviselői: a ritmikus 
gimnasztikát űzők. Az egyesületben, amint annak utánpótlásjellegéből 

kiderül, elsősorban a fiatalok pályafutásának az elindításával foglalkoznak.

�Már javában készülődik a szeptember második hétvégéjén rajtoló NB 
I/B-s férfi kézilabda-bajnokságra a PLER Budapest csapata, amely-
nek nem sikerült feljutnia az idény végén a legjobbak közé. A máso-

dik helyen végzett a gárda. A rajthoz közeledve kérdeztük a 41. életévé-
ben járó Laurencz Szabolcsot, a csapat júliusban érkezett mesterét.

A SOKOLDALÚ 
BURGONYA
A burgonyától a pityókáig – Mire jó a krumpli? címmel a közismert 
konyhanövény sokoldalúságát bemutató program lesz a Herrich–
Kiss-villában. A Bókay-kerti „Nagyi főztje” fesztiválhoz szervesen 
kapcsolódó eseményen részt vevők megtudhatják, hogy miként 
lehet a konyhában, a szépségiparban, tisztítószerként vagy akár já-
tékként felhasználni a burgonyát. Érdekes bemutatókkal, kézmű-
ves foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket, a villa kerítésén pedig 
megtekinthető lesz a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület kiállítása. 
Délután 3 órától tárlatvezetés a kiállításainkon. A programok ingye-
nesek! Részletek a honlapunkon (www.muzeum18ker.hu) és a Face-
book-oldalunkon.

Időpont: szeptember 7. (szombat) 11 óra. Mindenkit szeretettel 
várunk!

PROGRAMOK

HEGYRE FEL!
Érdemes kihasználni a nyár végét, az ősz elejét és felfe-
dezni a természet szépségeit. Ehhez a következő túrákat 
kínálja a Téry Ödön Túraklub.

Augusztus 25. (vasárnap): Szűcs István-emléktúra. Útvonal: Pi-
lisszentlászló – 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 Dobo-
gókőn 13–14 óra között. A túrát vezeti: Versegi Károlyné, Márta.
Szeptember 1. (vasárnap): Mátra hegység. Útvonal: Tar – Csevi-
ce-völgy – arborétum – Tar. Találkozás 6.40-kor a Keleti pálya-
udvaron, indulás 7 órakor, jegyváltás Tarig. Túratáv: kb. 12 km, 
költség: kb. 4700 Ft. A túrát vezeti: Versegi Károlyné, Márta.
Szeptember 8. (vasárnap): Pilis hegység. Útvonal: Szabadságliget 
– körséta – Magyar Zarándokút – Cseresznyés-tető – Táloki-erdő 
– Szedmina – Boldogasszony-kápolna – Pazsity – Pilisszántó. Ta-
lálkozás 8.10-kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 8.21-kor. Tú-
ratáv: 12 km, költség: 1500–2000 Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi.

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

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Augusztus 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Augusztus 26-tól 30-ig: Drámatábor 
gyermekeknek
Augusztus 26-tól 30-ig: Szívügyünk 
a közlekedés – kerékpáros tábor
Augusztus 29. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele
Augusztus 31. 14 óra: Drága szü-
lőföldem – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés, táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Szeptember 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szeptember 2. 17 óra: Antigravitá-
ciós jóga
Szeptember 3. 16.30: Gerinctorna
Szeptember 4. 17.30: Mentá-
lis-önismereti drámacsoport Tósoki 
Anikó mentálhigiénés szakember 
vezetésével
Szeptember 4. 18.45: Ladies’ 
Dance Mix
Szeptember 4. 17 óra: Az égbe 
nézők mosolya – Frömmel Gyula 
festőművész jubileumi kiállításának 
megnyitóünnepsége. A tárlat szep-
tember 17-ig látogatható.
Szeptember 6. 16 óra: Lengyel–ma-
gyar táncház
Szeptember 7. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Szeptember 7. 10 óra: Antigravitá-
ciós jóga
Szeptember 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Szerdánként 9 órakor szenioröröm-
tánc Katával, 18.45-kor Ladies’ 
Dance Mix. Csütörtökönként 18 
órakor zumba Panda Nikivel.
A Kondor Béla Közösségi Ház 
egyéb állandó foglalkozásai a 
nyári időszakban szünetelnek, de 
szeptemberben újraindulnak. Az 
intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.
A közösségi ház augusztus 26-tól 
ismét az évközi rend szerint (8 és 
20 óra között) tart nyitva.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 2. 14 óra: A Tomory 
Lajos Múzeum Baráti Körének 
összejövetele
Szeptember 4. 17 óra: Papírszínház. 
Lázár Ervin: A hétfejű tündér.
A Galéria 18 kiállítóteremben a To-
mory Lajos Múzeum vándorkiállítása 
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
Szeptember 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök – nyári élmények
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.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Augusztus 28. 18 óra: Keskeny úton 
– Mecseki Hargita szobrászművész 
kiállításának ünnepélyes megnyitója. 
Köszöntőt mond Hajdú Bálint Kado-
sa lelkipásztor, közreműködik Bokor 
Jutta operaénekes, a Magyar Állami 
Operaház nagykövete. A tárlat szep-
tember 8-ig tekinthető meg.
Augusztus 31. 15 óra: Nosz-
talgia-táncdélután – nem csak 
nyugdíjasoknak. Zenél a Magic Duó, 
belépőjegy: 800 Ft.
Szeptember 5. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezést 
kérünk elérhetőségeink valame-
lyikén.
Szeptember 6. 15 óra: Nyugdíjas 
operett- és nótadélután. Régi 
idők ismerős dallamai Pethő-Tóth 
Brigittával és Gencsev Gáborral. A 
belépés ingyenes!
Kedvelt tanfolyamaink, foglalko-
zásaink szeptember első hetében 
újraindulnak az alábbi heti ütemezés 
szerint.
Babusgató labdamóka: hétfőn 9.30-
tól. Babusgató babatorna: hétfőn 
10.30-tól. Aikidó gyermekeknek: 
kedden 16 órától, aikidó felnőt-
teknek: kedden 17 órától. Dance 
fitness és alakformálással kiegészí-
tett dance fitness Nikivel: kedden és 
csütörtökön 19.15-től. Maminbaba: 
csütörtökön 10 órától. Babusgató 
tipegő torna: pénteken 9.30-tól.
A programokról, a részvételi díjakról 
és a további részletekről az elérhe-
tőségeinken adunk felvilágosítást. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Augusztus 23–25. 10 óra: Nemzet-
közi ritmikus gimnasztika verseny a 
KFK Grácia szervezésében
Szeptember 7. 10 óra: Babaholmik 
börzéje

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 6. 17 óra: Inspirációk 
– a Kondor Béla Közösségi Házban 
működő képzőművész kör kiállításá-
nak megnyitója. A részvétel ingyenes, 
mindenkit szeretettel várunk!
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
szeptember első hetében újraindulnak 
az alábbi heti ütemezés szerint.
Pilates-torna: hétfőn és szerdán 
9.30-tól. New Dance World (Modern 
Táncok Iskolája): hétfőn és szerdán 
16 órától. Ringató: kedden 9.30-tól 
és 10.15-től. Gerinctorna: kedden 
és csütörtökön 10 órától. Etka-jóga: 
kedden és csütörtökön 15 órától. 
Zumba: kedden és csütörtökön 
18 órától. Callenetics: kedden és 
csütörtökön 19 órától. Baba-mama 
klub és játszóház: szerdán 10 órától. 
Meridiántorna: szerdán 14.30-tól.
Augusztus 24-től visszaáll az évközi 
nyitvatartásunk, vagyis 9 és 19 óra 
között várjuk látogatóinkat.
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 

Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetősé-
geinken való előzetes egyeztetés 
alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–
Kiss-villa (Margó Tivadar utca 
116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Szeptember 7. 11 óra: Családi 
programok a villa kertjében. Minden 
program ingyenes, részletek a hon-
lapunkon és a Facebook-oldalunkon. 
Szeptember 8. 12 óra: Negyedik 
gyalogos és kerékpáros helytörténe-
ti teljesítménytúra. Nevezni 7 órától 
lehet, nevezési díj: 1000 Ft.
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 pénte-
ken 10–18 óráig, szombaton 14–18 
óráig. A Herrich–Kiss-villa augusz-
tus 26-án, kiállításaink szeptember 
5-én nyitnak.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Augusztus 21-től új kiállítás: A 
pestszentlőrinci Kossuth tér. 
Szeptemberben dr. Nemcsics Antal-
ra emlékezünk.
Nyitvatartás: kedden és 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 ván-
dorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
történeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a hon-
lap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Sorok-
sárpéteri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet tel-
jes tartalmával: http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől 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 Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 

Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
Figyelem: új nyitvatartás! Kedden 
12–18 óráig, szerdán 10–16 
óráig, csütörtökön, pénteken és 
szombaton 12–18 óráig. És kérjük, 
mielőtt meglátogat bennünket, az 
aktuális nyitvatartásról tájékozódjon 
a muzeum18ker.hu honlapon. 

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

HELYTÖRTÉNETI 
TELJESÍTMÉNYTÚRA
Immár negyedik alkalommal rendezi 
meg gyalogos és kerékpáros hely-
történeti teljesítménytúráját a Tomory 
Lajos Múzeum. A túrát, amely a 
Budapest-kupa része, a Fezosport Tu-
ristaegyesület bonyolítja le. Rajt és cél: 
Kossuth tér, Pavilongaléria. Nevezés:  
7 és 12 óra között, nevezési díj: 1000 Ft.
Időpont: szeptember 8. (vasárnap) 
12 óra
Mindenkit szeretettel várunk!

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 pályá-
zatra 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 közösségi 
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

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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