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Ünnep a megújult tornateremben
 
Megszépült Kondor iskola fogadta a tanév kezdetén a diákokat

�TÖBB MINT 9000 ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KEZDTE MEG A 2019/2020-AS TANÉVET PESTSZENTLŐRINCEN 
ÉS PESTSZENTIMRÉN. A KERÜLETI TANÉVNYITÓNAK A KONDOR ISKOLA ADOTT HELYET: A HŐSÉG EL-
LENÉRE A NYÁR FOLYAMÁN FELÚJÍTOTT TORNATEREMBEN TARTOTTÁK AZ ÜNNEPSÉGET.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Kimondani is megdöbbentő: 1,2 
millió gyerek kezdte meg az új 
tanévet Magyarországon a köz-
oktatásban szeptember 2-án, 
hétfőn. A Magyar Posta közle-
ményben adta hírül, hogy a tan-
könyvek mindenhova rendben 
megérkeztek. Fontos adat ez, hi-
szen a kormányzati támogatás-
nak köszönhetően ebben a tan-
évben a 9. évfolyamig bezárólag 
minden tanuló ingyenesen jut-
hatott hozzá a tankönyvcsomag-

jához. A kormányzati célkitűzés 
szerint jövőre már a közoktatás 
minden évfolyamán ingyenes 
lesz a könyvcsomag.

PÁLYÁZATON 
NYERTEK
A Külső-pesti Tankerülethez 
összesen 45 intézmény tartozik, 
749 osztály gyűjti egybe a 17 933 
tanulót, akik közül 1563 az elsős. 
A XVIII. kerületben 9000-nél 
több gyerek kezdte meg idén a 

tanévet, 252-en a kerületi tan-
évnyitónak otthont adó Kondor 
Béla Általános Iskolában.

– Örömteli, hogy a megújult 
tornateremben köszönthetjük 
a szakma és az önkormányzat 
képviselőit – mondta Kasznár 
Zsuzsanna, az intézmény igaz-
gatója az eseményen. 

Az iskola a felújításhoz a De-
cathlon-pályázaton nyert forrást. 

– A tevékenységünk célja 
az, hogy az általunk értékesített 
sportszerek, sportruházat segít-

ségével magát a sportot, annak 
lehetőséget minél több emberhez 
juttassuk el – fogalmazott Stá-
jer István, a Decathlon Soroksár 
igazgatója. – Emellett támoga-
tunk sportközösségeket, egyesü-
leteket is. Az említett pályázatot 
öt éve írtuk ki először, eddig 58 
sikeres pályázónk volt, összesen 
mintegy 18 ezer gyereket tud-
tunk így támogatni. Külön öröm, 
hogy a kerületből már másod-
szor nyert intézmény: tavaly a 
Kastélydombi iskola járt sikerrel.

NYELVTANULÁS 
TABLETTEL
A tornateremnek a sportszeráru-
ház támogatásának köszönhető 
megújulása után az iskola a radi-
átorokat is ki tudta cserélni, egy 
újabb pályázatnak köszönhető-
en pedig hamarosan vadonatúj 
labdafogó hálók kerülnek a ka-
pukra. Ám a Kondor nem csak 
a sportjára lehet büszke.

– Észre kell vennünk, hogy 
a digitális világ jelentős teret 
hódított meg magának, elérte 
az iskolát is – mondta Kasznár 
Zsuzsanna. – Érdemes keresni 
azokat a lehetőségeket, amelyek-
kel a digitalizáció segítheti az 

oktatást. A Kondorban két év-
folyamon is tabletek segítségével 
folyik a nyelvoktatás, és ezt sze-
retnénk egyre inkább kiterjesz-
teni más évfolyamokra is. Ha-
marosan egy digitális teremmel 
bővül az iskola, s bízom benne, 
hogy ez ösztönzőleg hat majd az 
eszközöket ma már magabizto-
san használó diákokra. 

Az igazgató még egy kurió-
zumra hívta fel a figyelmet:

– A tankerület engedélyével 
iskola-előkészítő évfolyamot in-
dítunk. Ezzel szeretnénk elérni, 
hogy az elsősök már magabiz-
tosan érkezzenek egy egyáltalán 
nem idegen környezetbe.
  Folytatás a 7. oldalon

ELEGÁNS SÉTÁNY

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁNDÉKA szerint első 
ütemben a Barta Lajos utca és a Kondor 
Béla Közösségi Ház közötti terület újul meg a 
sétányt érintő környezetrendezési tervek alap-
ján. A cél a közösségi ház megközelítésének 
javítása. Ezért rendezik az autós és a gyalogos 
útvonalakat, a terület új térkő burkolatot, utca-
bútorokat kap, és parkot alakítanak ki.

JÁTÉKOSABB ÓVODÁK

A GYÖNGYVIRÁG, a Napsugár és a Csemete 
óvodában indult augusztus második felében az 
önkormányzat idei játszóeszköz-fejlesztési prog-
ramja. Ezeken kívül további 17 óvodában készül-
nek el ezekben a hetekben az új játszóeszközök 
minőségi kivitelben, amelyek a remények szerint 
a mozgáskultúra fejlesztésével a sportolás iránti 
vágyat is kialakítják a gyerekekben.

MEGÚJUL A VÉGÁLLOMÁS

NEMSOKÁRA EGY EGÉSZÉBEN MEGÚJULT autó-
busz-végállomás fogadja a pestszentimrei uta-
sokat a Benjámin utcai buszfordulóban. A fontos 
közlekedési pont elhanyagolt volt, és rendkívül 
kellemetlen volt a világítás nélküli környéken 
közlekedni. Sok gondot okozott a felgyülemlett 
csapadékvíz is. Mindez most megoldódik az 
önkormányzat beruházásának köszönhetően.

ITT A NAGYI FŐZTJE

A KÖZKEDVELT BÓKAY-KERTI NAPOKAT idén 
szeptember 6–7-én rendezik a népszerű park-
ban. Aki kilátogat a „Nagyi főztje” fesztiválra, 
az azért jár jól, mert ezúttal is érdekesnek 
ígérkezik a menüválaszték, aki pedig a színpa-
di események kedvéért megy, az azért, mert 
szokás szerint bőséges kínálatból válogathat a 
kétnapos programsorozat folyamán. 

JÖN A SPORTÍZELÍTŐ

KILENCEDIK ALKALOMMAL SZERVEZI MEG szep-
tember 21-én a Sportízelítő elnevezésű sport-
ágválasztót az önkormányzat és a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia. Az évről évre népsze-
rűbb rendezvényen minden fiatal megtalálhatja 
a neki tetsző sportot, amelyet aztán szakavatott 
edző, szakember segítségével akár művészi 
(értsd: élsportolói) szinten is elsajátíthat.
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Méltó környezetet kap a Kondor Béla Közösségi Ház FEJLESZTÉS

BODZAY ZOLTÁN 

Noha a kerületben egyre több 
helyen lehet találkozni az ön-
kormányzat által kezdemé-
nyezett építkezéssel, az infra-
strukturális beruházások nem 
mindig olyan ütemben halad-
nak, mint azt a városrész veze-
tői szeretnék. Néha vitás tulaj-
donjogi helyzetek késleltetik a 
közterület fejlesztését. Ilyen ál-
lapot volt a Havanna-lakótelep 
egy forgalmas részén is, ahol a 
helyzet mára rendeződött.

ÍGY VOLT EDDIG
Akinek naponta a Kondor Béla 
sétányon van dolga – márpedig 
például a Havanna-lakótelepen 
élők között elég sokan vannak 
ilyenek –, az már talán észre sem 
veszi, hogy az elmúlt évtizedek-
ben mennyire elhanyagolt lett a 
Kondor Béla Közösségi Ház kör-
nyéke. A kultúra kapuján innen 
tehát nem éppen kulturált az élet. 
Legalábbis eddig így volt… 

MEGÁLLAPODÁS 
UTÁN
Ughy Attila régi adósságnak 
nevezte a sétány és környezete 
rendbetételét. Eddig azért nem 
volt mód a Barta Lajos utca és 

a Kondor Béla Közösségi Ház 
közötti terület rendezésére, 
mert az a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában volt, 
ráadásul – amint azt a polgár-
mester elmondta – a főváros-
nál sem közterületi besorolás-
ban, hanem építési telekként 
tartották nyilván. 

– Nagyon nehéz volt meg-
teremteni a változtatás lehető-
ségét ezen a helyszínen, hogy 
ott parkolót, közterületet vagy 
bármit kialakíthassunk. Ám 
a közelmúltban megállapod-
tunk a Fővárosi Önkormány-
zattal, aminek eredményeként 
közterület céljára ingyenes 
használatba adták a területet 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának – tájékoz-
tatott Ughy Attila.

JAVULÓ 
KÖZVILÁGÍTÁS
A Kondor Béla sétány környe-
zetrendezésének első ütemé-
ben az önkormányzat a Barta 

Lajos utca és a Kondor Béla 
Közösségi Ház közötti 1758 
négyzetméteres területet kí-
vánja átalakítani a kor köve-
telményeinek megfelelő szín-
vonalon. 

Lévai István Zoltán a be-
ruházás műszaki tartalmáról 
elmondta, hogy annak célja a 
közösségi ház megközelítésé-
nek javítása, aminek érdeké-
ben rendezni kívánják az au-
tós és a gyalogos útvonalakat, 
az érintett területen teljesen 
új térkő burkolatot készíte-
nek, valamint utcabútorokkal 
és ülőfelületekkel tagolt parki 
zöldfelületeket alakítanak ki 
számos dísznövény kiültetésé-
vel és azokhoz automata öntö-
zőrendszerrel.

Az alpolgármester hozzá-
tette: az építési munka mű-
szaki tartalma menet közben 
kiegészült a közvilágítási háló-
zat bővítésével, így a beruházás 
összköltsége a lefolytatott köz-
beszerzési eljárás után mintegy 
76,5 millió forint lett. 

KULTÚRA ITT-OTT
A fejlesztéssel a Havanna-la-
kótelep igen népszerű és fon-
tos része újul meg a közeljö-
vőben, amit a környéken élők 
és a kerület egyéb részeiből 
a közösségi házba látogatók 
minden bizonnyal örömmel 
fogadnak majd. A várhatóan 
még az ősz folyamán befe-
jeződő első ütem kivitelezé-
sével, az autós és a gyalogos 
útvonalak rendezésével, a 
sétány új fogadóterének ki-
alakításával jobbá válik az 
intézmény megközelítése, a 
zöldfelület-rendezéssel és a 
fasor felújításával pedig javul 
az összkép.

A közvilágítás új, mutatós 
lámpatestekkel történő fel-
újítása szintén hozzájárul a 
közösségi ház programjaihoz 
méltó környezethez, a látoga-
tókat már a kultúrát kínáló lé-
tesítmény előtt is kulturált tér 
fogadja.

A postaépület és a Kondor 
közötti földes-murvás parkoló 
teljes felújítása, burkolása és 
csapadékvíz-elvezetése a pro-
jekt második ütemében való-
sulhat meg.

�Az önkormányzat szándéka szerint első ütemben a Barta Lajos utca és 
a Kondor Béla Közösségi Ház közötti terület újul meg a sétányt érintő 
környezetrendezési tervekből. 
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A KULTÚRA 
KAPUJÁN INNEN IS 
KULTURÁLT ÉLET 
Több ütemben újul meg a sétány és az azt övező terület

Ughy Attila polgármester (jobbra) és Lévai István Zoltán alpolgármester a fejlesztés előtt álló területet szemrevételezi

„A közelmúltban megállapodtunk a Fővárosi Önkor-
mányzattal, aminek eredményeként közterület céljá-
ra ingyenes használatba adták a területet Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzatának” – mondta Ughy 
Attila.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Tel.: 896-4319
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Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

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

oldalon, valamint a 1818-as 
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A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

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

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

MSZP, 06-20-335-1708
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FERENCZ ISTVÁN

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

HAVASI ZOLTÁN

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

KASSAI DÁNIEL

Független, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

KÁDÁR TIBOR

Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐRÖS PÉTER

MSZP 
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐSZEGI JÁNOS

Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). 

MÉRŐ PÉTER FERENC

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

PETROVAI LÁSZLÓ

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

SOMODY LÁSZLÓ

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

TORMA BEÁTA 

Fidesz-KDNP, 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

TÓTH KÁLMÁN

Fidesz–KDNP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Az idei programban 20 óvoda 40 millió forint értékben kap új játszóeszközöket FEJLESZTÉSEK

ÉRDEKESEBBÉ TETTÉK AZ ÉVKEZDÉST 
A csillagos eget is lehozták a gyerekeknek a földre

BODZAY ZOLTÁN 

Elsőként a Gyöngyszem óvodá-
ban rendeztek átadóünnepsé-
get, augusztus 21-én. Az óvoda 
vezetője, Gajdosné Szabó Anita 
kiemelte a gyerekek szabad le-
vegőn való mozgásának fontos-
ságát, amihez az óvoda esztéti-
kus és biztonságos környezetet 
nyújt. Hozzátette: 

– Annak, hogy mivel játsz-
hatnak a gyerekek az udvaron, 
mindig vannak anyagi korlátai. 
Ezért is köszönet illeti az önkor-
mányzatot, hogy támogatásával 
ismét játszóeszközökkel gazda-
godott az óvoda – mondta.

A GYEREKEK 
KEDVÉÉRT
Ughy Attila a saját gyerekkori 
tapasztalatait osztotta meg az 
ünneplő közönséggel, ami-
kor elmondta: annak idején a 
tanévkezdéskor nagy érdek-
lődéssel figyelte a társaival, 
hogy mi az, ami megváltozott, 
milyen újdonságok születtek 
az elmúlt évhez képest. A pol-
gármester szerint akkor, ha 
vannak új eszközök, talán nem 
is fáj annyira a gyerekeknek, 
hogy elmúlt a nyár, és vége van 
a vakációnak.

– Számunkra nagyon fontos, 
hogy az óvodákban is érezzék a 
gyerekek, hogy időről időre tör-
ténnek olyan változások, mint 
amilyen a játszóeszközök gyara-
podása is. Ez egy kicsit mindig 
könnyebbé, érdekesebbé teszi 
az évkezdést – tette hozzá Ughy 
Attila.

Galgóczy Zoltán büszkeségét 
fejezte ki azért, mert sikerült a 
kerületben elindítani egy tuda-
tos, tervszerű játszóeszköz-fej-

lesztési programot. Az első állo-
máson, a Gyöngyszem óvodán 
kívül további 19 óvodában ké-
szülnek el ezekben a hetekben 
az új játszóeszközök gyorsan és 
minőségi kivitelben. 

– Azzal együtt is nagy öröm a 
mostani fejlesztés, hogy az elmúlt 
években a Gyöngyszem óvodában 
csoportszoba-fejlesztés volt, vala-
mint tornaterem épült, illetve ovi-
focipályát is avathattak – mondta 
a területért felelős alpolgármester.

TELJESÜLT VÁGYAK
A Napsugár óvodában rende-
zett augusztus 22-i átadáson 
Szabóné Karácsonyi Hajnalka 
intézményvezető elmondta, 
hogy a gyerekek már régóta 
vágytak egy nagyobb csúszdára. 
Most egy csőalagúttal ellátott 
csúszdás mászókán kívül egy 
kis csúszda is elkészült, vala-
mint egy rugós hintát is kaptak 
az ovisok, amelyet más játszóte-
rek tapasztalatai alapján nagyon 
szeretnek a gyerekek. 
– Az új játékeszközök, ame-
lyekkel az önkormányzat az 
óvodafejlesztési program ke-
retében megajándékozta az 
óvodát, kiváló lehetőséget kí-
nálnak az önfeledt játékra, a va-
lódi mozgás élmény megélésére, 
a mozgásfejlesztésére – hangsú-
lyozta az óvoda vezetője.

Lévai István Zoltán arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az 
óvodákban elhelyezett szín-
vonalas játszóeszközök a 
mozgáskultúra fejlesztésével 
a sportolással való barátko-
záshoz is hozzájárulhatnak. 
Az alpolgármester elmondta, 
hogy amennyiben erre a ké-
sőbbiekben lehetőség nyílik, 

további fejlesztésekkel gyara-
podhatnak majd az óvodák.

Galgóczy Zoltán ismertette 
a kerület valamennyi óvodájára 
kiterjedő játszóeszköz-fejleszté-
si programot. Megtudtuk, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
a program 20 óvodára terjed 
ki, mintegy 40 millió forint ér-
tékben, amiből egy-egy óvoda 
játszóeszköz-beszerzésére csak-
nem bruttó 2 millió forint jut.

JÁTÉKOS TANULÁS
A Csemete óvodában a csilla-
gos eget hozták le az ovisoknak 
a földre, és az augusztus 27-i 
átadóünnepség alkalmával rög-
tön birtokukba is vehették azt a 
gyerekek. Ughy Attila az új já-
tékos járófelületre utalva hang-
súlyozta, hogy nem lehet elég 
korán elkezdeni az ismerkedést 
a körülöttünk lévő világgal. A 
polgármester szerint jó tanu-
lási lehetőség a bolygók között 
mászva vagy végigsétálva felfe-
dezni, hogy vajon melyik milyen 
távolságra lehet egymástól.

– Ennek az ismerkedésnek az 
egyik játékos formája ez a hely-
szín, ahol a Naptól a Szaturnu-
szig „utazhatnak” a stilizált kis 
gömbök segítségével a gyerekek. 
Ráeszmélhetnek, hogy a Föld, 
amelyen élünk, mennyire pici 
a bennünket körülvevő hatal-
mas világegyetemhez képest – 
mondta Ughy Attila. 

Galgóczy Zoltán hangsúlyoz-
ta, hogy a Csemete óvoda az 
egyik legjobb példa az óvoda-
pedagógusok kreativitására. A 
területért felelős alpolgármester 
hozzátette: minden négyzetcen-
tit kihasználnak az udvaron a 
gyerekek érdekében, így látha-

tók itt dinoszaurusz-lábnyomok 
és stilizált vázak, kalózhajó, va-
lamint különböző csúszdák és 
mászókák, illetve ovifocipálya is.

– A most átadott új játszóte-
rülettel nem áll meg a fejlesztés a 

Csemete óvodában. Hamarosan 
elkezdődik egy újabb fejlesztés, 
hiszen megérett a kazán a cseré-
re, valamint a vizesblokk felújí-
tását is elkezdik a közeljövőben 
– jelentette be Galgóczy Zoltán 

Szent Imre-kertváros képvi-
selőjeként. Természetesen az új 
játszóeszközöket az átadóün-
nepségeket követően a gyerekek 
azonnal birtokukba is vették 
mindhárom óvodában.

�A Gyöngyszem, a Napsugár és a Csemete óvodában érett be elő-
ször – augusztus második felében – az önkormányzat idei játszóesz-
köz-fejlesztési programja.

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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Nem kell már sem sötétben, sem tócsákban menni a megállóbaFEJLESZTÉSEK

Az önkormányzat a múlt évben kér-
dőíven kérte a lakosok véleményét a 
helyi játszóterek állapotáról, s ekkor 
arra is volt lehetőség, hogy a szülők 
javaslatokat tegyenek a jövőbeli fej-
lesztésekre és a játszóeszközökre. 
Négy felújított játszótér és egy új 
idei átadása után ősszel folytatódik 
a XVIII. kerület Gyerekzsivaj elne-
vezésű játszótér-felújítási programja. 

Az eddig elkészült játszóterek-
ről Ricsóka-Müller Gyöngyi (ké-
pünkön), az átadások szervezője 
elmondta, annyira sikeresek voltak 
a felújított játszóterek avatási prog-
ramjai, hogy nem egy szülő a gyer-
mekeivel több ilyen rendezvényre 
is ellátogatott. Az önkormányzat 
ezért elhatározta, hogy további 
öt eseményt szerveznek. Ricsó-
ka-Müller Gyöngyi hozzátette: eze-

ken a rendezvényeken nagyjából 
ugyanolyan játékos programokkal 
várják majd a gyerekeket és a szü-
leiket, mint amilyeneket már a ko-
rábbi játszótér-átadások alkalmával 
megkedveltek.

– Lesz még Gyerekzsivaj-ren-
dezvény a felújított játszótereken 
a Lakatos utca és a Nefelejcs 
utca sarkán, az Alacskai úton, a 
Kandó téren, illetve a Bókay-gö-
dörben, ahol egy fitneszpark 
készül. A Gyerekzsivaj program 
záróeseményét október 5-én a 
Kossuth téren tartjuk – mondta 
a következő állomásokról. 

A gyerekeket, a szülőket és 
nagyszülőket továbbra is érdekes 
programokkal várják majd, mint 
a korábbi alkalmakkor, amikor 
voltak gyerekszínházi előadások, 
mind a kisebb, mind a nagyobb 
gyerekekhez szólt Kozma Zsu-
zsanna Fittmóka programja, volt 
felfújható csúszda és ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás, és rend-
őrségi szimulátorral is lehetett 
játszani. Szeptember 20-án – új-

donságként – a Lakatos-lakóte-
lepen Kovácsovics Fruzsina ad 
majd gyerekkoncertet.

Valamennyi helyszínen ott 
voltak a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. nagyobb gépei, 
amelyeket közelebbről is meg le-
hetett vizsgálni, s a bátrabbak az 
emelőkosaras autóra merészkedve 
a környező fák fölé emelkedhet-
tek. Miközben a gyerekek játszot-
tak, a felnőttek egészségügyi szű-
rővizsgálatokon vehettek részt.

Ricsóka-Müller Gyöngyi el-
mondta, hogy a 2019-es Gyerekzsi-
vaj program befejeztével az önkor-
mányzatnak hasonló tervei vannak 
a többi kerületi játszótérrel is. Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre sok-sok 
játszóterét igencsak kihasználják, 
hiszen az utóbbi években számos 
fiatal házaspár költözött kisgyere-
kekkel a kerületbe.

A játszóterek fejlesztésére tehát 
van igény, s a 2020-as felújítások 
megkezdése előtt is megkérdezik 
majd a kerület lakóit, hogy sze-
rintük mely játszóterekre fér rá 
leginkább a felújítás, és hogy mi-
lyen elképzeléseik vannak például 
a játszóeszközökkel kapcsolatban. 

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

Bodzay Zoltán

MOST MÁR SZÍVESEBBEN FORDUL A BUSZ
Megújult a Benjámin utcai végállomás Pestszentimrén

GYEREKZSIVAJ MÉG ÖTSZÖR
Ősszel folytatódik a játszótér-felújítási program

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Egy festékszóróval összefújt au-
tóbuszváró, kitöredezett járda, 
elhanyagolt gyep és esténként 
világítás nélküli terület – így fes-
tett Pestszentimrén a Benjámin 
utcai buszforduló.  A helyzet ma 
már egészen más: egy megújult 
végállomás fogadja az utazó im-
reieket. 

FONTOS 
CSOMÓPONT
– Meglehetősen elhanyagolt volt 
ez a terület, annak ellenére, hogy 
fontos közlekedési csomópont-
ról van szó – magyarázta Csabafi 
Róbert, az Alacskai úti lakótelep, 
Erdőskert és Újpéteritelep ön-
kormányzati képviselője. – Az 
önkormányzat lépett, magára 
vállalta a terület rendezését, és 
egy modern igényeknek meg-

felelő buszvégállomást sikerült 
kialakítani.

A Városkép hasábjain már 
korábban is szó volt arról, hogy 
fontos szerepet tölt be az imreiek 
életében két buszjárat: a 184-es 
és a 284E. Ezek adnak közvetlen 
kapcsolatot a kőbánya-kispesti 
csomóponthoz, vagyis ezekkel 
érhető el a metró és a vonat is. 
A kerület külsőbb részeiben 
élők e két busszal érhetik el 
Pestszentimre központját, Pest-
szentlőrincen a Szarvas csárda 

téri csomópontot, a Thököly úti 
sportcentrumot és a temetőt is. 
Mindkét járat végállomása itt, a 
Benjámin utcai fordulóban van, 
nem mindegy tehát, milyen kö-
rülmények között várakoznak, 
illetve hova érkeznek az utasok.

ÚJ VÁROSKÖZPONT
Pestszentimre 2011 óta folya-
matosan megújul. Éppen ideje 
volt, hiszen számos fejlesztés-
re évtizedek óra vártak a he-

lyiek. Ilyen volt a csatornázás, 
amelynek során a leghosszabb 
hálózat épült ki a fővárosban 
a BKISZ-program keretében, 
és ilyen volt a városközpont 
megújítása is: többek között 
közösségi terek és sportlétesít-
mények létesültek, illetve újul-
tak meg, parkok csinosodtak, 
sok-sok év után újra piac nyílt 
a városrészben, most pedig 
éppen egy újabb nagy beru-
házás zajlik a Nemes utca és a 
Vasút utca találkozásánál, ahol 

a zöldfelület és a gyalogos inf-
rastruktúra fejlesztése mellett 
parkolók épülnek, enyhítve a 
városközpontba érkező autó-
sok parkolási gondját.

3567 
NÉGYZETMÉTER
A Benjámin utcai fejlesztéshez 
kapcsolódó munkák a befeje-
zésükhöz közelednek, s a be-
ruházás keretében 3567 négy-
zetméter területet rendeznek. 

A kitöredezett, meggyűrődött 
járdákat felújították, ahol pedig 
nincs járda, oda építettek. A 
végállomáson új buszvárót léte-
sítettek, utcabútorokat helyeztek 
ki, hogy a várakozás kényelme-
sebb legyen, fákat telepítettek, s 
az ágyásokba virágokat ültettek.  
Végül, de nem utolsósorban: a 
buszforduló és környezete vilá-
gítást is kapott. 

Információink szerint meg-
oldják a felgyülemlő víz elveze-
tését is. 

A felújított játszóterek/fitneszparkok átadási időpontjai

Szeptember 20. Lakatos utca – Nefelejcs utca sarka (péntek 16–19 óra)

Szeptember 27. Kandó tér (péntek 16–19 óra)

Szeptember 29. Alacskai út (vasárnap 16–19 óra)

Október 4. Bókay-gödör (péntek 15–18 óra)

Október 5. Kossuth tér (szombat 15–18 óra)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Tavasszal és nyáron négy felújított és egy teljesen új játszótérrel 
gazdagodott a kerület, amelyek átadását vidám családi programok 
kísérték. Az ősz folyamán öt hasonló alkalmon vehetnek részt a ke-

rületi gyerekek a szüleikkel.

�Nemsokára 
egy egészé-
ben megújult 

autóbusz-végál-
lomás fogadja a 
pestszentimrei 
utasokat a Benjá-
min utcai buszfor-
dulóban. A fontos 
közlekedési pont 
elhanyagolt volt, 
és – főleg a téli 
estéken – rend-
kívül kellemetlen 
volt a világítás 
nélküli környéken 
közlekedni. Sok 
gondot okozott a 
rossz aszfaltozás 
miatt felgyülem-
lett csapadékvíz 
is. Mindez most 
megoldódik az 
önkormányzat 
beruházásának kö-
szönhetően. 
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BODZAY ZOLTÁN 

Visszatérő téma volt az elmúlt 
években nem csak a pestszentim-
reiek körében, hanem az önkor-
mányzat képviselő-testületének 
ülésein, hogy a parkolási prob-
lémák elérték Pestszentimrét is. 
Imre központi részére kiterje-
dő közlekedési hatástanulmány 
szintén igazolta, hogy a Nemes 
utca és a Nagykőrösi út kereszte-
zésének környékén nagy szükség 
lenne egy P+R parkolóra.

A fejlesztés rengeteg változást 
hozhat a területen, s egy újabb lépés 
azon az úton, amely a Pestszentim-

re-városközpont megújítása projek-
ttel kezdődött 2011-ben, és amely a 
kertvárosi jellegét és sajátos hangu-
latát megőrző, de modern település-
központ kialakulásához vezet.

KEZDŐDHET  
A KIVITELEZÉS
A Nemes utca és a Nagykőrösi 
út keresztezésének környékére 
az utóbbi időben egyre nagyobb 
nyomás nehezedik, az itteni 
üzletek és szolgáltatóegységek 
ugyanis folyamatosan növekvő 
forgalmat generálnak, ezért itt 
több parkolóhelyre van szükség. 

Ugyanakkor sokan itt szeretik 
letenni autóikat, majd vonattal 
folytatni útjukat a belváros felé.

Lévai István Zoltán alpol-
gármester elmondta, hogy az 
önkormányzat célja növelni a 
vasútállomás környékén a par-
kolóhelyek számát, így létrejöhet 
egy P+R rendszer. Az alpolgár-
mester tájékoztatása szerint eh-
hez a vasútállomás körüli telek 
tulajdonosával, vagyis az MNV 
Zrt-vel és kezelőjével, a MÁV-val 
kellett megegyezni, ami az utóbb 
hónapokban megtörtént, így a 
munkaterületet szeptember első 
hetében átvehette a kivitelező.

KÉT ÜTEMBEN
Péterszegi Imre projektmene-
dzsertől megtudtuk, hogy a 
Pestszentimre-vasútállomás 
térségében a helyieknek szánt 
P + R parkoló kialakítása so-
rán a 130 parkolóhely kiala-
kításával együtt megújulnak a 
közlekedési és a zöldfelületek 
a kereszteződéstől a Tüzép-te-
lepig a vasúti sínek mentén. A 
P+R parkoló építésének pro-
jektmenedzsere elmondta, hogy 
a fejlesztés csökkenteni fogja 
Pestszentimre központjában a 
parkolási gondokat, és előse-
gíti a tömegközlekedésre való 
átszállást. A két ütemben végre-
hajtott beruházás nettó költsége 
csaknem 300 millió forint.

A Nemes utca és a Nagykő-
rösi út keresztezésében találha-

tó emlékműtől a Tüzép-telepig 
a vasúti sínek mentén létesül a 
130 parkolóhely. Egy része az 
úttesten felfestett parkolósáv-
ban lesz, a másik része pedig a 
MÁV területén elbontásra váró 
épületek helyén lesz. Átala-
kítják a vízelvezető rendszert, 
kiépítik a szennyvízelvezetést 
és közvilágítást, valamint lét-
rehoznak egy kerékpártároló 
helyet is. 

BEHAJTÁS 
KÉTFELŐL
A parkolóhelyek és a járdák lé-
tesítésével együtt a keresztező-
désben álló emlékmű környé-
kén térburkolat készül és egy 
kisebb parkot alakítanak ki a 
kivitelezők. A két soros parkoló 

két ütemben készül el. A parko-
lóba a teljes elkészülte után két 
helyen lehet majd ki- és behaj-
tani. Az első ütem szerint a Tü-
zép-terület felőli nagyobb par-
kolófelület megépítése készül el.

A járda és a kerékpártáro-
ló burkolata térkőből épül, az 
úttest és a parkoló belső járó-
felülete aszfaltburkolatot kap. 
Összesen 730 négyzetméter új 
járda, több, mint 850 négyzet-
méter térkő parkolófelület és 
2975 négyzetméter aszfaltút 
készül. Az újonnan kialakított 
zöld sávokban 27 fát ültetnek. 
Három akadálymentes parko-
lót is létesítenek, amiből az első 
ütemben kettőt alakítanak ki.

IDEIGLENES 
PARKOLÓ
A járdaszegélyt az agglomeráci-
ós településekről bejárók jelen-
leg is P+R parkolóként használ-
ják, ami nem a legmegfelelőbb 
megoldás. Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Önkormányzata ezért 
egy megállapodást szándékozik 
kötni a Tüzép tulajdonosával 
arról, hogy az ottani területen, 
mintegy 1000 négyzetméteres 
helyen a P+R parkoló kivitelezé-
sének idejére felfestett ideiglenes 
parkolóhelyeket létesít. Az épít-
kezés hónapjaiban tehát a most 
járdaszegélyen használt helyek-
nél jóval több ideiglenes parko-
lót lehet használni rendezettebb 
körülmények között.

A szeptember második he-
tében elkezdődő kivitelezés első 
üteme várhatóan 2020 tavaszán 
fejeződik be, amikor már mind a 
kerületiek, mind pedig a környék 
településeiről érkezők 89 új parko-
lóhelyet vehetnek igénybe a Pest-
szentimre városközpontjában.

130 új parkolóval és kerékpártárolóval gazdagodik Imre városközpontja KÖZÉLET

program
Nagyszínpad / PÉNTEK
16.00 Megnyitó   
16.30 Városgazda Utánpótlás Akadémia
18.00 FankaDeli
20.30 Karthago

Nagyszínpad / SZOMBAT
12.00 Megnyitó
13.00 Csilla és a Távoli Rockonok
14.15 USNK
16.30 Kiscipő
18.00 Kelemen Kabátban
20.30 Nagy Feró és a Beatrice

Fesztivál Színpad / SZOMBAT
10.00 Megnyitó
10.30 Jack Spenót Gólyalábas kalóz műsora
11.15 Aladin csodalámpája és az ajándékeső
12.00 PL Team
12.45 Soltész Rezső
13.30 Városgazda Utánpótlás Akadémia
14.00 Főzőverseny eredményhirdetés
15.00 Gyermek főzőverseny eredményhirdetés
16.00 Janicsák Veca
17.30 Hevesi Tamás
19.30 Király Viktor
21.00 Dj Lotters Retro Disco

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

"n

agyi főztje"FESZTIVÁL  *  2019

P+R PARKOLÓ ÉPÜL PESTSZENTIMRÉN
A kivitelezés idején ideiglenes parkolókat létesítenek

�Újabb jelentős lépésként értékelhető a pestszentimrei városközpont 
további fejlődése érdekében annak a P+R parkolónak az építése, 
amelynek kivitelezését szeptember második hetében kezdik el. 
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A kerület polgárai is bejelenthetik a rossz állapotú járdaszakaszokatFEJLESZTÉS

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

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

A családbarát kerület

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Foglalkoztatási Főosztály 

ÁLLÁSBÖRZE
időpontja: 

2019. szeptember 10. (kedd)
9:00-16:00 óra között

helyszíne: 
MOM Sport és Uszoda Központ
(1123 Budapest, Csörsz utca 14.)

 A 
foglalkoztatók 

önálló standokon 
állásajánlatokkal, 
szórólapjaikkal 
és személyes 

információnyújtással 
várják az 

érdeklődőket. 

Egész napos 
színpadi műsor:

kiállító cégek bemutatko-
zása, beszélgetés az aktuális 
munkaerő-piaci trendekről, 
álláskeresési technikákról

Helyszíni szolgáltatás:
önéletrajz írási, munkavállalási, 

álláskeresési tanácsadás

 
Kérjük, 
hogy 

önéletrajzát 
feltétlenül 

hozza 
magával!

További információért forduljon 
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályhoz 

a fovaroskh-mk.boo@lab.hu e-mail címen vagy a (1) 477-5700 telefonszámon.

A 
rendezvény célja, 
hogy lehetőséget 

biztosítson az 
álláskeresők

és az
állást kínáló cégek/

vállalkozások
SZEMÉLYES

találkozására. 

A SZENT IMRE-KERTVÁROSIAK ÖRÖME
A körzetben évente 1,5 kilométer járda újult meg

BODZAY ZOLTÁN 

A járdákat még az autósok is 
használják olykor, amikor ki-
szállnak a járműből. Az idősek-
nek, a babakocsival közlekedő 
kismamáknak és a közösségi 
közlekedést igénybe vevőknek 
pedig mindennapi terepük, így 
egyáltalán nem mindegy, hogy 
a felületük mennyire elhasz-
nálódott, feltöredezett vagy 
kátyús. 

ÖRÖKÖLT ÁLLAPOT

A Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén 2011-ben útjára indított jár-
dafelújítási program keretében 
az önkormányzat a korábbról 
örökölt rossz állapotú járdá-
kat igyekszik felújítani, illetve 
újakat is építeni. A Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szakemberei általában a kertvá-
rosi részekben folytatják a mun-
kát, mert az itteni járdák „szü-

letése” óta telt el a leghosszabb 
idő, de természetesen a lakóte-
lepeken is előfordulnak hasonló 
problémák.

ÍGÉRET SZERINT
Szent Imre-kertvárosban, Galgó-
czy Zoltán körzetében a korábbi 
ígéreteknek megfelelően évente 
mintegy 1,5 kilométer hosszú jár-
daszakasz újult, illetve újul meg 
önkormányzati forrásból. Az al-

polgármestertől megtudtuk, hogy 
a Szent Imre-kertvárosi utcákban a 
nyáron is folytatódott a kivitelezés. 

– Idén is a legrosszabb állapo-
tú járdák felújítását igyekeztünk 
tervbe venni. Vannak közöttük új 
járdaszakaszok is, nagyobb részben 
azonban a régi, elhasználódott, bal-
esetveszélyes szakaszok felületének 
a felújítása történt meg – mondta el 
Galgóczy Zoltán. 

A körzetben idén a Vedres 
Márk, a Nagyenyed, a Gyöngyfa, 

a Brassó, a Beremend, a Dráva, a 
Fiume és a Fogoly utca, illetve a 
Halomi út egy-egy szakaszának 
átépítése, valamint a Csíkszere-
da utcában egy új járdaszakasz 
építése valósult meg. 

TERVSZERŰ 
KIVITELEZÉS
A felújítandó, hibás járdaszaka-
szokat a körzetek önkormány-
zati képviselői jelzik a Város-
gazdának, de természetesen a 
városüzemeltető cég saját szak-
emberei is rendszeresen felmé-
rik a járdákat, illetve az ügy-
félszolgálatnak is bejelentheti 
bárki, ha rossz állapotú járdát 
lát. Ilyenkor a jelzett szakaszok 
bekerülhetnek a tervszerű kivi-
telezési munkák közé.

Csaknem 620 kilométer asz-
faltozott járda van a kerületi ön-
kormányzat kezelésében, s en-
nek egy része rossz állapotban 
van. Az évről évre végrehajtott 
felújítási programra több okból 
van szükség. Egyrészt a járdák 
egyszerűen a használat miatt is 
kopnak, romlanak, a folyamatos 

karbantartással azonban el lehet 
érni, hogy mindig biztonságo-
sak legyenek. Másrészt a kerü-
letben megvalósított nagysza-
bású csatornázási program után 
is helyre kellett állítani egyes 
szakaszokat. Harmadrészt akad 
olyan utca, amelyik csak most 
kap szilárd burkolatot és vele 
együtt új járdát.

BIZTONSÁGOSAN
Gyakran előfordul, hogy a fák 
gyökerei megemelik a járdát, 
ami egy mértéken túl balesetve-
szélyessé válhat. A járdafelújí-
tási program keretében évente 
15–25 kilométernyi járda re-
konstrukciója valósul meg a ke-
rületben. A stabilitás és a gyö-
kérállóság növelése érdekében 
8 centiméter betont terítenek az 
aszfaltréteg alá.

Egy ilyen építkezés a környé-
ken élőknek természetesen ké-
nyelmetlenséggel is jár, ám annál 
nagyobb az örömük, amikor a 
kivitelezés véget ér, és onnantól 
kezdve kényelmesen és biztonsá-
gosan közlekedhetnek.

�Lezárult Szent Imre-kertváros idei járdafelújítási programja, miután a nyár folyamán is mintegy tíz 
helyszínen dolgoztak a kivitelezők. 

„Idén is a legrosszabb állapotú járdák 
felújítását igyekeztünk tervbe venni. 
Vannak közöttük új járdaszakaszok 
is, nagyobb részben azonban a régi, 
elhasználódott, balesetveszélyes sza-
kaszok felületének a felújítása történt 
meg” – mondta Galgóczy Zoltán.

Szent Imre-kertvárosban, Galgóczy Zoltán körzetében a korábbi ígéreteknek megfelelően évente mintegy 1,5 kilométer hosszú 
járdaszakasz újult meg
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Számos kerületi iskolát fejlesztettek a nyáron KULTÚRA

A fél évszázad egy kutyaiskola fennállásában 
nagy idő! Ebből az alkalomból születésnapi 
programra voltak hivatalosak a Pestlőrinci Ku-
tyakiképző Iskola volt vezetői, tagjai és termé-
szetesen a mostani kutyások.  

Annak idején Vadócz Béla mestertenyésztő, 
kutyakiképző ötlete volt, hogy a Halmi-erdőben 
ismerős kutyásokkal közösen tanítsák négylábú 
kedvenceiket. A kis maghoz egyre többen csat-
lakoztak, és az okítás mind szervezettebb formát 
öltött.  

Az ebtanoda először a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesület (MEOE) Nagyiccei Ku-

tyaiskola „fiókiskolájaként” működött Vadócz 
Béla vezetésével, majd néhány év múlva elér-
kezett az önállóvá válás ideje, és megalakult a 
MEOE Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola. Később 
Oláh Béla alapítótag vezette az iskolát, a halála 
után pedig, a 2000-es évek elején Juhász József 
aranykoszorús mesterkiképző vette át a staféta-
botot. Az SOS Mentőkutyás Egyesülettel közö-
sen elkezdődött a mentőkutyaképzés, beindult 
az agility-sportág, kutyaóvodát hoztak létre, és 
új sportágak felé is nyitottak. 2012-ben önálló 
sportegyesületté alakult az iskola, amelynek el-
nöke Kovácsné Juhász Ildikó. 

Az ebtanoda az ötven év alatt több helyszí-
nen is megfordult, a kényszerű költözések  so-
rán a Pilisi Parkerdőgazdaság már többször is 
helyet adott neki, jelenleg is a területén mű-
ködik. A színvonalas kiképzésről Dámsáné Sz. 
Mónika, Tóth Roland, Csiszár Enikő, Zsigmond 
Ferenc, Kovácsné Juhász Ildikó, Tibák Ferenc ki-
képzésvezetők és a segédeik gondoskodnak.

– A pestszentlőrinci csapatot a bölcsődéktől 
az óvodákon át az iskolákig országszerte külön-
böző rendezvényekre hívják bemutatót tartani. 
Ennek célja az állatvédelemmel, a felelős kutya-
tartással kapcsolatos tudatformálás, a kutyás 
sport mind szélesebb körben való megismerte-
tése – mondta Juhász József, az iskola vezetője. 
– A kellemes időtöltésen kívül a kutya-gazdi és a 
„csak” állatbarát találkozók hozzájárulnak a kul-
turált állattartás megismeréséhez, mert annak, 

aki odafigyel az állatára, felelősséget érez iránta, 
a saját élete is teljesebbé válhat. Ez az egyik leg-
több embert megmozgató rendszeres szabadidő-
sport, de aki versenysportként tekint rá, annak 
is biztosítja az iskola a lehetőséget. 

Juhász József egyúttal megköszönte a régi és 
a jelenlegi kutyás közösség munkáját is.

Az ünnepségen Ughy Attila polgármester, Lévai 
István Zoltán alpolgármester, Vadócz Béla, valamint 
a szövetség részéről László István mondott köszöntőt. 
Ezt követően a haladó csoport tartott bemutatót, majd 
őket az „ovisok” követték, de volt őrző-védő és agi-
lity-bemutató is. A Magyar Dog Puller Egyesület tag-
jai a viszonylag új puller-sportággal ismertették meg 
az érdeklődőket. Az ünnepi rendezvény résztvevőit a 
vezetőség bográcsgulyással vendégelte meg, s ha már 
jubileum, akkor nem maradhatott el a torta sem.  

Fülep

4,14! – NEM ÁTLAGOS ITT A SZÍNVONAL
A tavalyi jó eredmény tudatában kezdődött meg a kerületi iskolai év

JUBILÁLT A LŐRINCI KUTYATANODA  

Egy megújulófélben lévő intéz-
mény, a Kondor Béla Általános 
Iskola adott otthont augusztus 
31-én a hivatalos kerületi tanév-
nyitónak, amelyre a Külső-pesti 
Tankerületi Központ és a helyi 
oktatási intézmények vezetői 
mellett az önkormányzat képvi-
selői kaptak meghívást. 

A NEGYEDIKESEK 
IS KAPTAK
– A diákok többsége ugyan szep-
tember elején sajnálja egy kicsit, 

hogy vége a nyárnak, de a talál-
kozást a többiekkel bizonyára 
ők is nagyon várják – mondta 
a köszöntőbeszédében Galgóczy 
Zoltán oktatásért felelős alpol-
gármester, aki eredeti hivatását 
tekintve maga is pedagógus. – 
Abban egészen biztos vagyok, 
hogy a tanévkezdés az elsősök 
számára rendkívül izgalmas. Kí-
vánom, hogy örömteli és sikeres 
legyen számukra az első tanév.

Az alpolgármester emlékezte-
tett, hogy a kerületi általános isko-
lások az önkormányzat jóvoltából 

ingyen kapják a füzetcsomagot. 
Idén először a 4. évfolyamosok 
egy ismeretterjesztő kiadványt is 
átvehettek, amely a kerület érté-
keit mutatja be. A kötetet a To-
mory Lajos Múzeum szakemberei 
állították össze, s az intézmény 
igazgatója, Heilauf Zsuzsanna az 
alpolgármesterrel közösen adta át.

KIEMELKEDŐ 
ÁTLAGOK
– Szeretek statisztikai adatokat 
mondani, mert ezek magukért 

beszélnek – mondta Bak Ferenc, 
a Külső-pesti Tankerület igazga-
tója. – A kerületi általános isko-
lás diákok a 2018/19-es tanév-
ben 4,14-es tanulmányi átlagot 
értek el, ami azt mutatja, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
rendkívül magas az oktatás szín-
vonala, a szakmai irány megfele-
lő, érdemes tehát ebbe az irány-
ba továbbhaladni.

Bak Ferenc megerősítésként 
hozzátette, hogy a kerületi kö-
zépiskolások érettségi eredmé-
nyének átlaga 4,9 lett, ami rend-
kívül jó, sőt kiemelkedő adat.

Az igazgató beszámolt arról 
is, hogy a tankerület a nyár fo-
lyamán sokat költött arra, hogy 
az intézmények megfelelő mű-

szaki állapotban, otthonos és a 
tanulást inspiráló környezetben 
fogadják a diákokat: számos 
intézményben fejeződtek be 
mostanra a felújítások, emellett 
a tankerület eszközöket is vásá-

rolt az iskolák számára. Oktatási 
szakemberként nem is zárhatta 
volna frappánsabban a sorait 
az igazgató: sok ötöst kívánt a 
2019/20-as tanév minden diák-
jának.

Füzetcsomagot kaptak

Noha az általános iskolák felügyelete évek óta nem tartozik az 
önkormányzatok hatáskörébe, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
őrzi a kerületi diákok iskolakezdési támogatásának hagyomá-
nyát. Az önkormányzat hat évvel ezelőtt döntött úgy először, 
hogy a tanév kezdetén az általános iskolások ingyen kapnak 
füzetcsomagot. Erre az állami és az egyházi fenntartású intéz-
mények tanulói egyaránt jogosultak, vagyis ebben az évben 
összesen mintegy 9200 diák. Hagyományszámba megy már 
az is, hogy az önkormányzati füzetcsomagok borítóját a ke-
rület iskoláinak, illetve óvodáinak meghirdetett rajzpályázatok 
nyertes művei díszítik. A Csillagszemmel óvodás és a Gyer-
mekszemmel iskolás rajzversenyre beérkezett pályaművekből 
választották ki a legjobb rajzokat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Pestlőrinci Kutyakiképző Iskola fennállásának 50. évfordulója alkal-
mából ünnepi kutyás napot rendezett augusztus 31-én a kutyatano-
da területén.  

�Nagyon jó eredménnyel zárult az elmúlt oktatási-nevelési év a kerületi 
iskolákban. Az oktatás magas színvonalú, a diákok szorgalmasak, 
tehát okkal lehet újabb sikerekben reménykedni – véli a tankerület 

igazgatója. 
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A képviselő-testület elfogadta a testvérvárosi megállapodás kiegészített szövegétKÖZÉLET

SZÉKELYUDVARHELY 
ÚJRA TESTVÉRVÁROS LESZ
Ismerjék meg a fiatalok egymás életét, szokásait 

BODZAY ZOLTÁN 

Az 1945-öt követő sajnálatos ha-
tárrendezés után Pestszentlőrinc 
elvesztette testvérvárosi kapcsola-
tát Székelyudvarhellyel. A háborús 
és az 1956-os iratrongálások miatt 
már csak levéltári emlékekből, va-
lamint a Magyar Távirati Iroda ko-
rabeli közleményeiből tudhatunk 
ennek az egykori élő együttműkö-
désnek a tényéről.

MEGÚJULÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata a korabeli kapcsola-
tok részleteinek ismerete nélkül is 
jó viszonyt ápolt az elmúlt években 
a nagy múltú, magyarságát büsz-
kén vállaló székelyföldi településsel. 
Szándékában állt tehát feleleveníte-
ni azokat a rég elfeledett emlékeket, 
amelyek valaha összekötötték a két 
települést. 

Amint azt Lévai István Zoltán 
elmondta, a két település közötti 
kapcsolat felelevenítésének első lé-
péseként az év elején egy kiállítást 

állítottak össze, amelyet először a 
kerületünkben mutattak be, majd 
májusban nagy sikerrel szerepelt 
Székelyudvarhelyen is. Az alpol-
gármester hozzátette: a testvérvá-
rosi kapcsolatok felelevenítésének 
legfőbb célja az, hogy – folytatva 
a hagyományokat – aktív kultu-
rális együttműködés jöjjön létre 
az egyik legnagyobb arányban 
magyarok lakta erdélyi település, 
Székelyudvarhely és Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre között. 

A testvérvárosi kapcsolatokért 
felelős alpolgármester, Szarvas Atti-
la emlékeztetett: miután Magyaror-
szág alaptörvénye, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény 
is lehetőséget nyújt arra, hogy a ha-
zai települések együttműködjenek 
más országok helyi önkormányza-
taival, a kerület vezetése 2018 febru-
árjában újra felvette a kapcsolatot a 
székelyföldi várossal. Azt is elmond-
ta, hogy amikor a hazai delegáció 
Gálfi Árpádnak, Székelyudvarhely 
polgármesterének a meghívására 
látogatást tett a polgármesteri hiva-
talban, szóban megállapodtak arról, 
hogy a közös gyökerű kultúra be-

mutatása érdekében megújítják az 
együttműködést.

MINÉL SZÉLESEBB 
KÖRBEN
A testvérvárosi megállapodás szö-
vegtervezetét még tavaly elküldték a 
XVIII. kerület vezetői Székelyudvar-
helyre, ahol azt a román törvények 
szerint átdolgozták és kiegészítették.

A megállapodás értelmében a 
két fél elsősorban azért lép újra 
testvérvárosi kapcsolatba, hogy 
a határ két oldalán élő közössé-
gek között olyan szoros baráti 
kötelékek jöjjenek létre, amelyek 
által megismerhetik egymást a 
lakosok, s találkozásaik alkalmá-
val kicserélhetik, hasznosíthat-
ják a tapasztalataikat, múltbeli 
és jelenkori kulturális értékeiket.

A két település önkormányza-
tában dolgozók tudják, hogy egy 
testvérvárosi kapcsolat akkor ered-
ményes és életképes, ha a polgárok 
abban a lehető legaktívabban vesz-
nek részt. Ezért törekednek majd 
arra, hogy Székelyudvarhely és a 
XVIII. kerület együttműködése ne 

merüljön ki az önkormányzati és 
intézményvezetők találkozásaiban, 
hanem abban a lakosok lehető leg-
szélesebb köre vegyen részt. 

ÉLETRE SZÓLÓAN
A települések vezetői ennek je-
gyében különösen szükségesnek 
és kívánatosnak tartják azt, hogy 
az ifjúság számára nyíljék minél 
több lehetőség a találkozásra. Ki-
emelt jelentőséget tulajdonítanak 
annak, hogy a múltban egymástól 
méltatlanul elszakított közösség fi-
atalsága az együttműködés létrejöt-

tével egymás életét, szokásait mind 
jobban megismerje. Azt szeretnék, 
ha szoros, életre szóló közösségi és 
személyes kapcsolatok jönnének 
létre, amelyek akár több generációt 
is átfognak. Ezen túlmenően a gaz-
dasági kapcsolatok kialakítása is a 
célok közé tartozik. A székelyud-
varhelyi fél által átdolgozott, kiegé-

szített és elfogadott testvérvárosi 
megállapodás szövegét augusztus 
16-án az önkormányzat képvise-
lő-testülete ismét napirendre vette, 
s elfogadta azt, ami lehetővé teszi a 
dokumentum mielőbbi aláírását.
Cikkeink mellett színes kerületi hí-
rekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon. 

�Az önkormányzat képviselő-testülete az augusztus 16-i rendkívüli 
ülésén elfogadta a Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Székelyudvar-
hely között kötendő testvérvárosi megállapodás kiegészített szöve-

gét, így várhatóan még az ősszel aláírják a dokumentumot.

Egy réges-régi történet az operaházi 
zsöllyében…

Nem tudom, megfigyeltétek-e már, hogy amikor megnyitjátok a meleg vizes csapot, 
s elkezd folyni a meleg, majd az egyre forróbb víz, és azt enyhíteni (hűteni) akar-
játok egy kis hideg víz hozzáadásával, akkor – teljesen váratlanul és számomra 
(bevallom) érthetetlenül – hirtelen nemhogy hidegebb kezdene lenni a víz, de 

szinte az elviselhetetlenségig felforrósodik. Kikapja az ember a kezét a csap alól. Vajon min-
dez fizikai valóság, vagy csak érzéki csalódás? Valami olyasmi, mint amikor a forró víz után 
melegbe mártjuk bele az ujjunkat, és azt hidegnek érezzük? Így vagyok bizonyos tragédiák 
hallatán, és így vagyok… egynémely emlékemmel is.

Ha például gyerekhalálról hallok vagy olvasok, csaknem az eszméletvesztésig 
rosszul leszek. És mit mondjon az ember akkor, amikor egy anya öli meg (veri halál-
ra) gyerekét, mint legutóbb történt azzal a nyomorult kis csecsemővel? (Sajnos nem 
tudtam olyan gyorsan a távkapcsoló után nyúlni, hogy időben elnémítsam a tévét!) 
Napokig elfogott a reszketés, ha csak eszembe jutott.

Mostanában rengeteg gyerek sürög-forog az utcán, boltokban: anyukával, apukával 
vásárolnak, készülnek az iskolakezdésre. Ma már nem, de régebben néha összeszorult 
ilyenkor a szívem, hogy nekem nem jutott ki ebből az örömből-felelősségből. Nem le-
hettem anya, nem lehettem szülő. Néhány éve egyszer Erzsébet óvatosan rá is kérdezett 
erre. Miért alakult így az életem? Hiszen – mondta kedvesen néhány régebbi fényképe-
met látva, de a mostani „állapotomból” is visszakövethetően – nem voltam éppen egy 
csúnyaság, vagyis elkelhettem volna a halpiacon. Hát, igen. 

És akkor, egyetlen egyszer, elmeséltem (és csakis neki!) életem nagy szerelmi traumáját. 
Még a „boldog békeidőkben” – jaj, mert hát minek nevezhetné egy boldoságra termett fia-
tal lány a húszas éveit, még ha az „ama” ötvenes évekre esett is?! – igenis, kis híján révbe 
értem én is. Már akkor is bérletem volt az Operába, s ott ismerkedtem meg egy magas, fess 
fiúval. Civilben volt, csak később tudtam meg róla, hogy katonatiszt, illetve hát… igen, 
hogy tiszti rangja van. Ámde azt, hogy az Andrássy út 60.-ban dolgozik, már csak akkor 
tudtam meg, amikor – hogy is mondják ezt? – fülig bele voltam gabalyodva… Különben is, 
nyugtatott (amikor erről próbáltam volna faggatni), ő adminisztratív területen tevékenyke-
dik. Semmi köze…, szóval, ő csak egy „irodista”. Hinni akartam neki.

De egyszer nagyon elkésett az Operából (szinte csak napok választottak el az esküvőtől, 
s mindent olyan szépen elterveztünk – három gyereket szerettünk volna), nem is tudtam 
megvárni, csak az első felvonás közepén huppant le mellém. Boldogan fogtam meg a kezét, 
pedig egyenruhában volt, ahogy addig még sosem láttam. „Bocsáss meg –  súgta –, nem 
volt időm átöltözni.” Mosolyogva intettem, hogy semmi baj, talán még büszkélkedtem is, 
hogy mennyien odanéztek – uniformisban szinte még nyalkább volt, mint egyébként.

Hanem akkor a pillantásom a kabátból előbukkanó fehér ingujjra esett. És az ingujjon 
egy foltra. Mi lehet az? Megpiszkáltam, a folt ott maradt. Amikor észrevette, és sietve 
lehúzta rá a kabátját, akkor futott át rajtam: Úristen, de hisz ez vér! Vér van a vőlegényem 
ingének ujján! Kinek a vére? Biztosan nem borotváltozás során fröccsent rá a sajátja… 

Amikor idáig jutottam a mesélésben, Erzsébet finoman megfogta a kezemet: Hagyd, 
Emmuska, ne meséld tovább… értem!

Később, amikor kicsit magamhoz tértem, csak annyit mondtam neki: „Tudod, 
Erzsébet, nem vártam meg a szünetet. Felálltam, és távoztam az előadásról. És a 
vőlegényem életéből is.” „Végleg?” – kérdezte Erzsébet. „Végleg” – feleltem. 

Az országzászló 1941-es avatása Székelyudvarhely főterén 
Korabeli tudósítások szerint 1941. szeptember 5-én tartották Székelyud-
varhely főterén az emlékhely, az országzászló avatását, pontosan egy 
évre rá, hogy a magyar honvédek átlépték a trianoni határt. A zászlót az 
akkori testvérváros, Pestszentlőrinc megyei jogú város adományozta 
Székelyudvarhelynek. Az emlékművet Magyarország középcímere, Erdély, 
Udvarhely vármegye, Pestszentlőrinc és Székelyudvarhely városok címerei 
díszítették. Az ünnepségen egyes források szerint megjelent Pestszent-
lőrinc megyei jogú város küldöttsége, élén a polgármesterrel, a kolozsvári 
születésű dr. Balogh Gézával.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– A fellépők változnak, a célki-
tűzés, a koncepció nem – foglalta 
össze röviden a Kossuth téri szüreti 
fesztivál főszervezője azt, hogy mit 
várhatunk az idei rendezvénytől. 
Balogh Vivien szerint jó hangula-
tú családi napra lehet számítani, 
amely egyszerre idézi a régi szüreti 
mulatságok néhány mozzanatát, és 
kínál a mai közönség számára ér-
dekes, vonzó kulturális programot. 

KELLETT  
HOZZÁ A TÉR
Mint több más kerületi kulturá-
lis-gasztronómiai esemény útjára 
indítása, a szüreti fesztivál életre 
hívása is a Kossuth tér megújítá-
sával kezdődött. A hangulatos, 
parkos közterület a kialakítása óta 
nem szolgált közösségi térként, 
leszámítva a Lőrinci Ifjúsági Park 
emlékezetes időszakát. Noha a 
terület adottságai szinte megköve-
telik ezt, a rendszerváltozás után 
egészen 2010-ig senkinek nem ju-
tott eszébe, hogy a Kossuth tér le-
hetne újra Pestszentlőrinc kedvelt 
közösségi tere, sőt központja is. A 
lakossági igények és ötletek figye-
lembevételével végül több lépcső-
ben nyerte el mai formáját a tér, 
amely megőrizte eredeti, parkos 
jellegét, ugyanakkor kávéházával, 

kiállítóhelyével, térbútoraival és 
más alkalmatosságaival egy mo-
dern korzóvá és kellemes rendez-
vényhelyszínné is vált.

CSALÁDOK 
PROGRAMJA
– Nagyon sikeres volt tavaly a 
kutyás program is, sokan jelent-
keztek a szépségversenyre, és a 
bemutató is nagy érdeklődést 
vonzott. Ez az egyik bizonyítéka 
annak, hogy sikerült családi ese-
ménysorozatot varázsolni a térre 
– mondta Balogh Viviven.

A kutyák valóban mindig az 
egész családot vonzzák, ahogyan a 
szüreti vetélkedők és a régi időket 
idéző népi játékok, kézműves fog-
lalkozások is, nem beszélve a vi-
dámparkról, amely nem hiányozhat 
egyetlen ilyen rendezvényről sem.

A szüret tehát – noha erede-
ti értelmét a szőlő betakarítása, 
feldolgozása és az újbor beérése 
adja – nem feltétlenül csak a fel-
nőttek ünnepe, hanem a gyere-
keknek is részük lehet benne.

A KERÜLET  
ÉS A SZŐLŐ
Nem véletlenül kapta meg 2012-
ben Pestszentimre egy része a Kre-
puska Géza-telep nevet: a XIX–XX. 
század fordulóján élő kiváló orvos 
az egykori Péteripuszta (ma részben 

Pestszentimre) területén rendelke-
zett birtokokkal, és szőlőtermesz-
téssel is foglalkozott. Rendkívüli 
eredménye, hogy olyan homoki 
szőlőfajtákat telepített, amelyek el-

lenálltak a filoxérát okozó kártevő-
nek, így Krepuska az alföldi borá-
szat egyik úttörőjének számít.

SZTÁROK JÖNNEK
Egy fesztivál nem lehet sikeres 
igényes kulturális programok nél-
kül. A Kossuth téri szüreti rendez-
vénynek kezdettől fogva az volt 
az egyik vállalása, hogy fellépési 

lehetőséget teremt olyan kerületi 
előadóknak, csoportoknak, műhe-
lyeknek, amelyek magas színvona-
lon képviselik a saját területüket, 
műfajukat. Az esti programok so-
rából természetesen idén sem hiá-
nyozhatnak a sztárok sem. A mos-
tani esemény egyik főszereplője a 
Kárpátia zenekar, amely 2003 óta 
képviseli Magyarországon a nem-
zeti rock műfaját, és ebben ma már 

talán a legelismertebbnek számít. 
A másik sztár Horváth Tamás, aki 
a Megasztár és a Csillag születik 
című televíziós tehetségkutatók-
ban tett kísérletei után végül 2017-
ben megnyerte a Sztárban sztár 
ötödik évadját, és azóta sikerrel 
járja az ország popszínpadait.

A családoké is lehet a szőlő és a bor ünnepe KULTÚRA

HA HARMADSZOR, AKKOR 
MÁR HAGYOMÁNY
Újra szüretre vár a megújult pestszentlőrinci Kossuth tér

�Egy szüreti mulatságban a főszerep hagyományosan a szőlőé és 
a boré, de lehet a közösségi élményé is. A szeptember 28–29-re a 
Kossuth térre meghirdetett III. Szüreti Fesztivál szervezői az utóbbi 

utat választották: jó hangulatú családi napra várják az érdeklődőket.

Mi a szüret?
A szüret a szőlő betakarítását 
jelenti, s e munkálatok befe-
jezéséhez Európa-szerte, így 
Magyarországon is évszá-
zadok óta népi ünnepségek 
kapcsolódnak. Nálunk ezek 
Szent Mihály (szeptember 29.) 
és Simon-Júdás (október 28.) 
közé esnek a leggyakrabban. 
A szüreti felvonulások rendjét 
a XIX–XX. század fordulóján 
jogszabályban egységesítették 
Magyarországon. Manapság 
újra népszerűek az ilyen ün-
nepek, még olyan területeken, 
városokban is, ahol nincs ha-
gyománya a szőlőművelésnek. 
Az ünnep rendjét ma a helyi 
közösségek alakítják ki.

A Szüreti Fesztiválon fellépő Kárpátia együttes több nagy sikerű koncertet adott már a kerületben
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Nyugdíjas kerti parti mókával, kacagássalKULTÚRA

Büdön, a mai Tiszavasváriban 
született Fejér Pál néven. A 
Vasvári nevet felnőttkorában 
vette föl, s később róla nevezték 
el a szülőfaluját.

Ebben az évben rövid időn 
belül ez volt a negyedik hely-
szín, ahol megemlékeztek a 
„márciusi ifjak” közé tartozó 
nagy hazafi halálának 170. év-
fordulójáról. A sort a pestszen-
timrei Vasvári Pál Polgári Egye-
sület kezdte a nyár elején, nem 
sokkal később Tiszavasvári és 
az erdélyi Körösfő folytatta, 
majd július közepén Nyírvas-
vári zárta. 

Ez utóbbi helyen a házigazda 
Tóth Zoltán, Nyírvasvári egy-
kori polgármestere, a Vasváriak 
Vasváriért Közéleti Egyesület 
elnöke volt, aki évek óta jó kap-

csolatot ápol a Vasvári Pál Pol-
gári Egyesülettel, illetve társel-
nökével, Bauer Ferenccel.

Az ünnepélyes megemléke-
zés a helyi temetőben kezdő-
dött annál a kopjafánál, amelyet 
a forradalmár itt nyugvó édes-
anyjának tiszteletére állítottak, 
és amelyen a kerület nevében 
Bauer Ferenc és Szóka Júlia 
énekművész, egyben a Vasvá-
ri egyesület tagja, helyezett el 
koszorút. Ezt követően a görög 
katolikus templomban egy rö-
vid liturgia után dr. Töll Lász-
ló ezredes, történész előadást 
tartott az igen gazdag magyar 
hadtörténet múltjáról, sikeres 
és kudarcos harcainkról, küz-
delmeinkről, valamint a hőse-
inkről, különös tekintettel Vas-
vári Pálra.

– Vasvári Pál nem áldozat, 
hanem hős – mondta. – Aki 
fegyverrel a kezében esik el, az 
hős. Magyarországon ezt a szót 
ritkán használják, pedig büsz-
kének kell lenni rájuk, mint 
ahogy az angolok, az amerikai-
ak vagy az oroszok is azok a sa-
ját elesett katonáikra, akiket so-
hasem áldozatoknak neveznek, 
hanem hősökként tisztelnek. 
Kötelességünk a szabadságun-
kért harcoló magyar katonák 
emlékét ápolni, így Vasváriét is, 
s évente többször gyertyát gyúj-
tani a tiszteletükre. Ne feledjük, 
ők azért haltak meg, hogy mi 
ma itt lehessünk szabadon eb-
ben a hazában, azaz kiontott 
vérük táplálja a jövőnket. Be-
csüljük meg mindörökké őket! 

Az előadás végén Szóka Júlia 
hazafias dalokat adott elő, majd 
egy kis szeretet- vendéglátás kö-
vetkezett a lombos fák alatt. A 
megemlékezés a Vasvári-emlék-
ház megtekintésével ért véget.

Temesi László

HÍRESSÉGEINK EGY SORBAN 
Kassára készül az Üde Színfolt Egyesület: a civil szervezet tagjai a Polgárok Házában a 
nyár elején elindított talkshow-sorozat keretében látogatnak el a lőrinci illetőségű Tasnádi 
Szandra szobrászművész ottani műhelyébe.

Beszélgetéssorozatot indított a nyár elején az Üde Színfolt Egyesület. A cél az volt, hogy személyes han-
gulatú beszélgetések során ismerjék meg és mutassák be a szélesebb közönségnek is azokat a kerületi 
származású vagy ma is Pestszentlőrincen vagy Pestszentimrén élő művészeket, sportolókat, tudományos 
területen dolgozókat, akik a munkájukkal szélesebb körben váltak ismertté.

– Első alkalommal egy, a kerületben is is-
mert művész testvérpárt, Kiss Judit Anna és 
Kiss András operaénekest láttuk vendégül a 
Polgárok Házában – mondta Somlai Zsuzsa, 
a rendkívül aktív civil szervezet elnöke. – A 
következő alkalommal, szeptember 14-én mi 
megyünk vendégségbe.

Tasnádi Szandra szobrászművész Pest-
szentlőrincen nőtt fel, s az elmúlt években 
a józsefvárosi Corvin sétányon felállított 
Bud Spencer-szoborral szerzett nemzetkö-
zi hírnevet. Egyik új munkáját, különleges 
Petőfi-portréját március 15-én itt, a kerüle-
ti ünnepséghez kapcsolódóan mutatta be. 
Szandra jelenleg Kassán él, ideje nagy részét 
ott tölti.

– Egyik érdekes feladata, amin dolgozik, az 
egykori kassai honvédszobor rekonstrukciója. 
Szandra a Rovás művészeti társulás alkotója-
ként dolgozik, ők látnak vendégül bennünket 
– mesélte Somlai Zsuzsa. – Ott alkalmunk 
lesz Szandra eddigi pályájáról, életéről, terve-
iről beszélgetni, és egy kicsit bepillanthatunk 
a munkájába is. 

Az egyesület az ősz folyamán újabb kerüle-
ti kiválóságok meghívásával tervezi a sorozat 
folytatását.

K. Gy.

ÉLETRE KELT MÁTYÁS KORA
A nyár végéig kitartott a kánikula, de kitartottak a nyugdíjasok is, akik egy hatalmas sátorban nézték a vidám műsorszámokat a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola kertjében au-
gusztus 29-én. Az Életfa Szociális Szolgálat szervezi évről évre ebben az időszakban ezt a hangulatos kerti partit, amit főzőverseny tesz még izgalmasabbá.

Százhetven éve esett 
el Vasvári Pál

Kora reggeltől kora délutánig 
tartott a nappali ellátásban részt 
vevő nyugdíjasok számára im-
már hatodik alkalommal meg-
szervezett rendezvény, amelynek 
fő témája ezúttal Mátyás király 
és kora volt, az alaposan felké-
szült nyugdíjasok egy Mátyásról 
szóló totót töltöttek ki. 

Mégis a meglepetés erejével 
hatott, amikor Ughy Attila pol-
gármester reneszánsz ruhában 
köszöntötte a vendégeket, örö-

mét fejezve ki, hogy milyen so-
kan jelentek meg az idén is ezen 
a kerti partin – csaknem kétszá-
zan. Rajta kívül két alpolgármes-
ter, Szarvas Attila és Dömötör 
István is régi ismerősökként 
üdvözölte a nyugdíjasokat, akik 
közül néhányan a sátor mellett 
tüsténkedtek. Négy bográcsban 
négyféle babgulyás készült, hi-
szen mégiscsak főzőversenyen 
voltunk, amelyet különféle 
műsorszámok színesítettek: el-

hangzott egy magyar népmese, 
láthattuk a Tűzfészek társulat 
tűzzsonglőrszámát, a főrendező 
Életfa Szociális Szolgálat mun-
katársainak korhű táncát korhű 
ruhában, és még „solymászkod-
hattunk” is Kisteleki Gergely hi-
vatásos solymász jóvoltából, aki 
bemutatót tartott. 

 Mielőtt fellépett az Irigy Hó-
naljmirigy, kihirdették a főző-
verseny eredményét. A három-
tagú zsűrinek, dr. Molnár Ildikó 

címzetes főjegyzőnek, dr. Holové 
Zsoltnak, a humánszolgáltatási 
iroda vezetőjének és munkatár-
sának, Kulik Edina referensnek 
jutott az a hálás feladat, hogy 
végigkóstolja a négy csapat főzt-
jét, de nekik jutott a rangsorolás 
hálátlan feladata is. Holové Zsolt 
meg is jegyezte az eredményhir-
detéskor, hogy neki mindegyik 
étel nagyon ízlett, de mivel dön-
teni kellett, a Reménység Nappali 
Szolgálat főztje nyert. (E sorok 

írója, a második helyezett So-
mogyi László Szociális Szolgálat 
asztalánál ülve, a cipóban tálalt 
babgulyást dicsérhette…)

Dr. Barnáné Matazsdi Edit az 
Életfa vezetőjeként és a rendez-
vény házigazdájaként mindent 
megtett azért, hogy jól érezzék 
magukat a résztvevők. 

– Hatodik éve találkozunk itt, 
az iskola kertjében ilyenkor, és 
eddig mindig jól sikerültek ezek 
az önkormányzat által támogatott 

programok. Most is minden percét 
élvezték a nyugdíjasok – mondta. 
Ehhez tette hozzá az irodavezető: 
az is a cél, hogy ebből a szép közös-
ségi napból sokáig táplálkozzanak.

A rendezvény végén az Irigy 
Hónaljmirigy együttes vidám ze-
nei paródiája volt a desszert. 

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon. 

Temesi László

ÜDÍTŐ ÉLMÉNY
A hétköznapok rejtettebb kincseivel szembesülhettünk Varga Judit Veronika Rajzolatok 
című fotókiállításának megnyitó ünnepségén a Városháza Galériában augusztus 22-én.

A meghívottak, azaz a család, a barátok, a kollégák, az ismerősök szép számban köröztek Varga Judit 
Veronika tematikusan összeállított pillanatképeinek sűrű erdejében. Budapest, a Balaton, Erdély szerel-
mesei, a virágokat, erdőt, utazást és kirándulást kedvelők egyaránt elégedetten tapasztalhatták, hogy a 
kiállított fotós emlékek róluk is szólnak. Lévai István Zoltán alpolgármester az utolsó élményeit gyűjtö-
gette, amelyekből akadt bőven, majd köszöntőt mondott: 

– Voltak pillanatok, amikor azt sem tudtam, merre nézzek, minden fotóról voltak saját emlékeim 
is. Bármilyen témához is nyúlt Varga Judit, hol megnyugtatóan, hol izgalmasabban tudta ábrázolni az 

egyébként több ezer fotóból kiválogatott tájak, események pillanatait. Az Erdélyről készült fotóknál is 
felmerült bennem, hogy bármerre is néz a lencse, bármikor is kattint Judit, szép lesz a végeredmény. 
A polgármesteri hivatalban ügyintézésre várakozók percei is gyorsabban és tartalmasabban telnek az 
itteni rendszeres kiállításoknak köszönhetően.

A kiállítás-megnyitók különlegessége az alkotók jelenléte, hiszen ki tudhatna hitelesebben tájékoz-
tatni, kérdésekre válaszolni, mint ők maguk? 

– Egy régi vágyam vált valóra, amit köszönök: lehetőséget kaptam annak a hivatalnak a galériájában 
bemutatkozni, amelynek magam is munkatársa vagyok. Százötven kép szerepel itt, amelyeket több gi-
gabájtnyi anyagból válogattunk ki a kiállításra. A fotók nagy része 2006 után készült, ám a legfiatalabb 
alig tizenöt napos – tudtuk meg Varga Judittól.  

A hőség számlájára írhatjuk azt a tényt, hogy az osztrák Tauplitz hófedte tájairól készült képek 
előtt jellemzően többen sürgölődtek. Már a hó látványa is üdítő hatással  lehetett a megnyitó ven-
dégeire...

Gönczöl András

1849. július 5-én halt hősi halált Vasvári Pál, a forradalom 
és szabadságharc egyik vezéregyénisége. Az ebből az 
alkalomból tartott megemlékezésre egy kisebb kerületi 
küldöttség utazott Nyírvasváriba, ahol a neves katona és 
történész nevelkedett, és ahol az édesanyja nyugszik.
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– Mondjon néhány szót magáról. 
Mely plébániákon szolgált, mi-
előtt a kerületbe jött? 
– Budapesten születtem 1976-
ban, s itt kezdtem a papi szol-
gálatomat. Káplánként Al-
bertfalván, ahol a Don Bosco 
Katolikus Általános Iskolában 
tanítottam, majd Tahitótfa-
luba kerültem, az első önálló 
helyemre. Onnan helyeztek át 
ötévnyi szolgálat után vissza, 
Budapestre.

– Mennyiben más egy tanító pap 
élete, mint egy „nem tanítóé”?
– Igazából sosem voltam „tanító 
pap”. Albertfalván volt a plébánia 
területén egy katolikus általános 
iskola, ahol többet tanítottam, 
mint Tahitótfaluban, ahol csak ál-
lami iskola volt, heti egy hittannal. 
Itt, Lőrincen, a plébánia területén 
világi hitoktató tanít, ebben az 
idén nem tervezek változást. Eny-
nyiben más lesz az életem, de egy 
pap életében nem a tanítás a fő. 

ÉREZZÉK JÓL 
MAGUKAT
– Egyelőre ismerkedik az új plé-
bániával. Mit tapasztalt, milye-
nek a hívek, milyen változásokat 
tervez? Magyarán: milyen felada-
tok várnak önre?
– A hívek nagy szeretettel fogad-
tak, hiszen már jó ideje oldalla-
gosan látták el a plébániát a Pest-
szentlőrinci Főplébániáról. Egy 
másik, nagy plébánia mellett 

nem tudtak annyi energiát for-
dítani Erzsébettelepre, amennyit 
a hívek igényeltek. Sok mindent 
lehet tehát csinálni, de ma még 
kevés a konkrét tervem. Nem tu-
dom, minek örülnének a hívek. 
Az biztos, hogy télig meg kell ol-
dani a templom fűtését, mivel ta-
valy tönkrement a régi, s amúgy 
is elavult, drágán üzemeltethető. 
Most dolgozunk a megoldáson, s 
bízom benne, hogy a kivitelezés 
is lezajlik novemberig. Emellett 

a hangosítást kell megoldani, 
mert az nagyon visszhangos. 
Fontos, hogy aki eljön a temp-
lomba, jól érezze magát, és értse 
is, ami ott történik. Ezért nem 
csak technikai eszközökkel lehet 
sokat tenni. 
– Bizonyára lelki kapcsolattal is…
– Igyekszem a liturgia méltó 
végzésével, igényes prédikáci-
ókkal tenni a hívek élő isten-
kapcsolatáért. Szintén ezt a célt 
szolgálja, hogy szeptembertől 

vasárnaponként kilenckor lesz 
mise, ami sokkal több embernek 
jó, mint a délutáni időpont. 

FOGLALKOZNI  
A GYEREKEKKEL
– Gondolom, elsődleges célja a hí-
vek felé fordulás.
– Természetesen, hiszen sok a 
család és a gyerek Erzsébet- és 
Bélatelepen. Szeretném őket ösz-
szefogni családos közösségekben, s 
a gyermekekkel is foglalkozni a mi-
sék alatt és után. Erre már vannak 
lelkes önkéntesek, remélem, hogy 
a lelkesedésük sokáig megmarad. 
Fontosnak tartom, hogy aki temp-
lomba jár, értse is a hitét. Ezért 
felnőttek számára is lesz hittan, 
folytatódnak az eddigi bibliaórák. 
Szomorú, hogy évek óta nem volt 
gyerekek első áldozása Erzsébet-
telepen, ez ellen mindenképpen 
tenni kell. Az is biztos, hogy a hit-
tanon és a miséken kívül is kell 
foglalkozni a gyerekekkel. Lesznek 
számukra kirándulások, foglalko-
zások, lesz filmklub és sok minden 
más is. Ezzel együtt meggyőződé-
sem, hogy nem kell agyonzsúfolni 
programokkal az egyházközséget.

AKI KERESI, 
MEGTALÁLJA
– Úgy hallom, nyit az emberek 
felé… 
– Olyannyira, hogy néhányan már 
tudják, hogy nem kell a kapunál 
csöngetni, elég, ha a bejárati ajtón 
kopognak. Ha itthon vagyok, nyu-
godtan bejöhet hozzám bárki... És 
én sokszor itthon vagyok. Szíve-
sen elmegyek a hívekhez is, ha 
valaki az otthonában szeretne be-
szélgetni velem, de a templom elé 
mindig is kimegyek a misék után. 
– Ez valóban a „nyitás politikája” 
lesz…
– Így van, így lesz ez jól. A plé-
bánia telefonját bárhol fel tudom 
venni, ahol van internet, ugyan-
így az e-maileket is bárhol el tu-
dom olvasni. Aki keres, megtalál, 
én pedig keresem, hogy megta-
láljam azokat, akik nem keresnek 
engem. Ez a legfontosabb.

Új plébános szolgál a Szent Erzsébet-templomban EGYHÁZ

A Pestszentimrei Közösségi 
Ház nemegyszer adott már 
otthont olyan kiállításnak, 
amelyik nagy érdeklődésre 
tartott számot. 

NEMCSICS-FEST-
MÉ NYEK – KÉT 
HÉTEN ÁT

Minden bizonnyal ezek közé lesz 
sorolható a kerület díszpolgára, 
dr. Nemcsics Antal előtt tisztel-
gő tárlat is, amely szeptember 
11-től 25-ig várja a látogatókat. 

A színtervező, festőművész, 
környezettervező, egyetemi ta-
nár Nemcsics Antal Pápán szü-
letett 1927. június 9-én, s hosszú 
kort megélve, az idén július 12-
én hunyt el. 

A Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán végzett 1950-ben, 

ahol Szőnyi Istvántól tanult, 
majd 1951-től a Budapesti Mű-
szaki Egyetem tanított. Nevé-
hez fűződik a Coloroid-szín-
rendszer, amelynek színjeleivel 
bármely színrendszer, -szab-
vány, -atlasz színei pontosan 
meghatározhatók, s amelynek 
alapján megtervezhető például 
városképi együttesek, középü-
letek színe.

Számos mozaikot, falképet 
és színes üvegablakot készített 
középületekbe, templomokba, 
a XVIII. kerületben többek 
között a Fogaras utcai kápolna 
számára tervezett üvegablako-
kat. (Ezek ma a pápai Esterhá-
zy-kastélyban láthatók.)

Nemcsics Antal 1970-ben 
és 1980-ban megkapta a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Kutatási Díját, valamint el-
nyerte többek között az MTA 
és az Akadémiai Kiadó nívó-
díját is. 1996-ban megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdem-
rend Kiskeresztjét. 

Hazai egyéni kiállításai kö-
zül kiemelkedik az 1991-ben a 
Műcsarnokban és az 1996-ban 
a Vigadó Galériában rende-
zett, de kiállíthatott Rómában 
és Münchenben is. A kerületi 
művelődési házakban a kö-
zönség többször is megcsodál-
hatta a festményeit.

KLASSZIKUSOK A 
NEMES UTCÁBAN
Bizonyára sokan érdeklődnek 
majd az Ars Sacra Fesztivál kere-
tében megrendezett orgonakon-
cert iránt. A Nemes utcában, a 
Pestszentimrei Római Katolikus 
Plébánián szeptember 14-én 18 
órakor kezdődő ingyenes prog-
ramban Varga Petra lép fel. Az 
orgonaművész műsorán Johann 
Sebastian Bach mellett másod-
szülött fia, Carl Philipp Emanuel 
Bach, Händel, Kodály és Bartók 
művei szerepelnek.

A koncert létrejöttét a kerü-
leti önkormányzat támogatja.

ÉRTENI IS A HITET
Közelebb kerülni az emberekhez

KIÁLLÍTÁS IS, KONCERT IS LESZ
Az Ars Sacra Fesztivál kerületi programjaiból

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre két eseménnyel csatlakozik az Ars Sacra Fesztiválhoz. A PIK-ben 
szeptember 11-én nyílik meg az a kiállítás, amellyel a júliusban elhunyt Nemcsics Antal emléke 
előtt tiszteleg a kerület, szeptember 14-én pedig orgonakoncertet hallhatunk. 

�Új pap szolgál augusztus 1-jétől a pestszentlőrinci Szent Erzsébet-plébániatemplomban. Erdős Attila ezt megelőzően Tahi-
tótfalu plébánosa volt, ahol öt esztendőn át látta el az ottaniak lelki szolgálatát. A kerületbe újonnan érkezett atyával beszél-
gettünk.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Az októberi önkormányzati választás fontos szabályaiVÁLASZTÁS

A VEKOP-7.2.2-17-2017-00010 
„Egészségfejlesztési iroda létreho-
zása és átfogó egészségfejlesztési 
programsorozat megvalósítása 
Pesterzsébeten” című projekt el-
sődleges célja a kerületi lakosság 
általános testi, lelki egészségi álla-
potának javítása, az egészségtuda-
tosság erősítése, a prevenció széle-
sebb körű elterjesztése.

A mintegy 90 millió forintos 
pályázati támogatásból a szüksé-
ges eszközök beszerzése mellett 
lehetőség nyílt négy szakember 
felvételére, két klubhelyiség, három 
iroda, valamint akadálymentesített 
mosdó kialakítására. Mindehhez 

Pesterzsébet önkormányzata 9 
millió forintos támogatást adott, 
ezenfelül együttműködési megálla-
podásban vállalta, hogy segítséget 
nyújt a kerület lakosságának moz-
gósításában, az információk ter-
jesztésében, és ösztönzi a lakosok 
programokon való részvételét is. 

A Pesterzsébeti EFI a külön-
féle szűréseket, életmódváltást 
célzó programokat, klubfoglalko-
zásokat és az egyéni tanácsadást 
három fő célcsoportnak szervezi: 
egyrészt az egészségügyi rendszer 
által ismert, életmódváltásra szo-
ruló szív-érrendszeri betegség-
ben, cukorbetegségben, dagana-

tos betegségben szenvedőknek; 
másrészt a tünetekkel, panaszok-
kal rendelkező, de kezelés alatt 
még nem álló betegeknek; har-
madrészt a magas kockázattal élő, 
de még nem beteg csoportoknak 
(dohányosok, krízishelyzetben 
lévők, problémás ivók). Külön 
cél a kórházi dolgozók, illetve a 
kerületi önkormányzati intézmé-
nyekben dolgozók megszólítása. 

A Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program 
keretében meghirdetett támoga-
tás révén a projekt 2018. október 
1-jén indult el, és 2020. szeptem-
ber 30-ig tart. 

Akcióban a Pesterzsébeti 
Egészségfejlesztési Iroda

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Mintegy 90 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatást kapott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet a 
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda megvalósítására. 

A BUDAPEST FŐVÁROS 
XVIII. KERÜLET HELYI 

VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA
Mozgóurna igénylésének szabályai:
Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szava-
zóhelyiségben, mert egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása 
ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti ese-
tekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel 
(pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe. 

A mozgóurna igénylését 2019. március 21-től lehet benyújtani.
• ONLINE igénylés 

o  ügyfélkapun történő azonosítás nélkül (www.valasztas.hu ol-
dalon): a szavazást megelőző 4. napon (2019. május 22. szer-
dán) 16.00 óráig nyújtható be. 

o  ügyfélkapun történő azonosítással: a szavazás napján (2019. 
május 26.) 12.00 óráig nyújtható be. 

•    SZEMÉLYESEN történő 
igénylés
A szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénte-
ken) 16.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodánál. 
• POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 
16.00 óráig kell megérkeznie. 
•  írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT 

útján történő igénylés 
o  a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. pénte-

ken) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
o  a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazat-

számláló bizottsághoz nyújtható be. 
•  írásbeli meghatalmazással nem rendelkező ún. „KÉZBESÍTŐ-

VEL” (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
o  a szavazást megelőző negyedik napon (2019. május 22. szerdán) 

16.00 óráig a helyi választási irodához vagy 
o  a szavazás napján (2019. május 26.) 12.00 óráig a szavazatszám-

láló bizottsághoz nyújtható be, lezárt borítékban elhelyezve. 
A kérelmet a szavazást megelőző második napon (2019. május 24. 
péntek) 16.00 óráig lehet elektronikus azonosítással elektronikus 
úton vagy személyesen visszavonni, amennyiben annak feltételei 
már nem állnak fenn. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóur-
na-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos 
címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a he-
lyi választási iroda a kérelmet el kell, hogy utasítsa.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a sza-
vazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az 
Ön által, a kérelemben megadott más címen annak érdekében, hogy 
szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos mó-
don”, azaz személyesen nem szavazhat.
Átjelentkezés szabályai:
Ha Ön a szavazás napján Magyarországon, de bejelentett lakóhelyétől 
eltérő településen, budapesti kerületben (vagy ugyanazon a településen, 
de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén) fog tar-
tózkodni, átjelentkezéssel szavazhat. 

A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcso-
lódóan átjelentkezési kérelmet 2019. március 21-től lehet be-
nyújtani 2019. május 22. napján 16:00 óráig.

Az átjelentkező választópolgár 2019. május 22. napján 16:00 
óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azo-
nosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja átje-
lentkezési kérelmét.

Az átjelentkező választópolgár 2019. május 24. napján 16:00 
óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektroni-
kus benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 
Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai:
A kérelemben feltüntetett adatoknak meg kell egyezniük az 
Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet el kell, hogy utasítsa.

Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre (budapesti 
kerületbe) lehet.

Minden településen (budapesti kerületben) csak egyetlen szavazó-
kört jelölnek ki az átjelentkezéssel szavazók részére. Az átjelentkezéssel 
szavazásra szolgáló szavazóhelyiség pontos címe kerületünkben (1183 
Budapest, Kossuth tér 2-4. – Sztehlo Gábor Református Gimnázium) 
melyről a helyi választási iroda írásban is tájékoztatni fogja.

Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóurnát abban az eset-
ben, ha egészségi állapota vagy fogva tartás miatt nem tud meg-
jelenni a szavazóhelyiségben.
Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtása 
Ha Ön magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy a www.valasztas.
hu oldalon elérhető, a szavazás lebonyolításában résztvevő külképviseleten 
(nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.
A 2019. május 26. napjára kitűzött EP-választáshoz kapcsoló-
dóan külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmet 2019. március 
21-től lehet benyújtani 2019. május 17. napján 16:00 óráig.
A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának 
szabályai:
A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezni-
ük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező eset-
ben a helyi választási iroda a kérelmet el kell, hogy utasítsa.

A névjegyzékhez benyújtott kérelmekkel kapcsolatos egyéb kérdés esetén felvilágosítást kaphatnak személyesen, munkaidőben a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet), illetve telefonon a 296-1371-es telefonszámon, vagy látogassanak el a www.bp18.hu/valasztas oldalra.

Kispesten lévő Élelmiszer és Ital Nagykereskedésbe keresünk 
az alábbi munkakörbe:

Komissiózó/áru összekészítőt
Raktárunkba vállalkozói jogviszonnyal keresünk 

komissiós munkatársakat.

Napi feladatoK:
• Megrendelések összekészítése vonalkód-leolvasóval, 

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

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

tisztántartása

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

CT-KomissioKft_KER-061_szerzodes_2019-06-21_XVIII_138x100  26/06/2019  22:30  Page 1
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS
 

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

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

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

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

n 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, zuhanyt-
álcák, 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, vegytisz-
títás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! Telefon: 
280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

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

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, 
Email: szerviz@szerviz.info

n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek 
tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a kivitele-
zésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

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

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

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

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

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

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

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

n Judit Ingatlan-Hitel & Ügyvédi Iroda. 16 éve Önökért! Jutalék 2%, teljes körű ügyintézés-
sel. +36-30/244-0891

n Lakatos lakótelepen kettő szobás 49 nm-es jó elosztású, átlagos állapotú első emeleti lakás 
eladó. Irányár: 26,7 m Ft

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

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

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

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

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 össze-
gyűjtése, hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen 
BNP Zrt, 1239. Budapest, Nagykőrösi út 353. Tel: 06-70/657-8165

n Megváltozott munkaképességű munkatársat keresünk Budapesti telephelyünkre (18.
kerület), csomagolói munkakör. Érd: 06-20/923-9300

n 18. kerületbe családi házhoz hétvégi munkavégzésre Takarító/Házvezető pozícióba 
keressük leendő segítőnket. • Különböző helyiségek, konyha, étkező takarítása • Illem-
hely tisztántartása, ill. a higiénia megőrzése • Hétvégi ebédeken való segítségnyújtás és 
takarítási feladatok • Mosás, vasalás stb. Önéletrajzokat a human@lac.hu e-mail címre 
várjuk.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a XVIII. 
kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres 

helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Ady Endre utca 39. fszt. 4. 141154 60,5+17,4 m2 üzlet

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

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

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

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

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

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

Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221

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

Havanna utca 50. fszt. 225. 151159/7/A/225

Havanna utca 50. fszt. 226. 151159/7/A/226 
25 m2 + 9 m2 üzlet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs

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

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

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció 
megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesít-
hető átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H 
Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. számlaszá-
mára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 Budapest, 
Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció átvehető a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 
Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján 
az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadá-
sára ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt borítékban 

szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36 (70)513-9455
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem, érdeklődjön 

személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán 
(1181 Budapest, Baross u. 7. ), vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. szeptember 23. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. szeptember 27. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

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

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve 
targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a 
rakomány károsodásmentes szállítása; - részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - 
a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Társaságunk pályakarbantartó csoportvezető 
pozícióba keres munkavállalót a Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő 
intézmények sportpályáinak karbantartási munkálatainak irányítására. Munkakör célja: Társaság 
telephelyein és Társaság üzemeltetésében lévő intézmények sportpályáin a karbantartási tevékenység 
tervezése, szervezése és irányítása. Feladatok: a Pályakarbantartó csoport tevékenységének 
tervezése, a beosztott munkavállalók beosztásának elkészítése, munkájának koordinálása, irányítása, 
a Pályakarbantartó csoporthoz tartozó sportpályák éves karbantartási, felújítási és fejlesztési tervének 
összeállításában való részvétel, az elvégzett munkák helyszíni ellenőrzése mennyiség és minőségi 
szempontok alapján, az esetleges hiányosságok esetén a szükséges intézkedés megtétele, a csoport 
feladatellátásához szükséges eszközök, anyagok, munkavédelmi eszközök meglétének biztosítása, a 
kapcsolódó beszerzések ügyintézése, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű bemutatása, illetve 
betanítása, folyamatos kapcsolattartás a Társaság többi szervezeti egységével, a telephelyek vezetőivel, 
valamint a külső partnerekkel, a munkakörhöz tartozó kötelező nyilvántartási és adatszolgáltatási 
feladatok ellátása, naprakész vezetése. Elvárások: legalább középfokú, szakirányú pályakarbantartási 
vagy kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat,  jó problémamegoldó 
képesség, jó kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek 
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák 
(salak, élő- és műfüves) karbantartásában szerzett tapasztalat, vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és 
munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett 
gyakorlat és tapasztalat előny.

n 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:

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

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
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Megelevenedik Nemcsics Antal életműve PROGRAMAJÁNLÓ

EMLÉKEZÉS 
DÍSZPOLGÁRUNKRA
 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgárára, a 
közelmúltban elhunyt Nemcsics Antalra emlékezik 
a kerület az Ars Sacra Fesztivál keretében. Emlék-
kiállítással tisztelgünk a lokálpatrióta színtervező, 
festőművész, egyetemi tanár emléke előtt. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitója szeptember 11-én (szerdán) 
18 órakor lesz a Pestszentimrei Közösségi Házban. 
Fővédnök: Ughy Attila polgármester, megnyitóbeszé-
det mond: prof. dr. Prokopp Mária. 
A szeptember 25-ig megtekinthető kiállítást Pest-
szent lőrinc-Pestszentimre önkormányzata támogatja. 

PROGRAMOK

ISMÉT FESTÉSZETNAPI 
PROGRAMOK
A Magyar Festészet Napja rendezvénysorozata az 
elmúlt években kerületünkben is nagy hagyományra 
tett szert, s a színes helyi képzőművészeti programok 
az országos eseményeknek is fontos részét képezik. 
A Kondor Béla Közösségi Ház szeptemberben és 
októberben több helyszínen szervez programokat a 
Magyar Festészet Napja jegyében. Az első alkalom a 
Market Art – XVIII. Piac – vásár című kiállítás me-
gnyitója lesz a Városháza Galériában (Üllői út 400.) 
szeptember 16-án 17 órakor.
Meghívott alkotók: Árvay Zolta, Bodnár Imre, 
Buczkó Imre, Bakos Tamás, Chochol Károly, Fröm-
mel Gyula, Garamvölgyi Béla, Gerber Pál, Hatvani 
Orsolya, Koscsó László, Kovács Gabriella, Krausz 
Margit, Krisztov-Papp Krisztina, Ludmann Mihály, 
Magyar József, Nemcsics Ákos, Opánszky Tamás, 
Oszter Dezső, Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta, 
Sándor József Attila, Szikszai Sándor, Tejeda Erika 
Anna, Teliska Gyöngyi és Varga Ferenc.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564, www.kondorkh.hu
Szeptember 6. 16 óra: Lengyel–magyar 
táncház
Szeptember 7. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Szeptember 7. 10 óra: Antigravitációs jóga
Szeptember 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 10. 17 óra: Antigravitá-
ciós jóga
Szeptember 12. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Szeptember 15. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 17. 17 óra: Antigravi-
tációs jóga
Szeptember 18. 17 óra: Árvay Zolta 
képzőművész jubileumi kiállításának 
ünnepélyes megnyitója. A kiállítás október 
6-ig látogatható.
Szeptember 19. 17 óra: Állami lakótelepi-
ek találkozója a Tomory Lajos Múzeum 
szervezésében
Szeptember 21. 14 óra: Muzsikaszó 
mellett – a Fráter Loránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Szeptember 22. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szerdánként 9 órakor szeniorörömtánc 
Katával, 18.45-kor Ladies’ Dance Mix. 
Csütörtökönként 18 órakor zumba Panda 
Nikivel.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575, www.fszek.hu/thokoly
Szeptember 11. 16.30: KézműveSzerda 
– termések
Szeptember 18. 17 óra: Izgő-mozgó klub
A Galéria 18 kiállítóteremben a Tomory 
Lajos Múzeum vándorkiállítása és 
Hancsicsák Mihály fotóművész tárlata 
látható.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
pénteken 9–19 óra között, kedden és 
szombaton 9–14 óra között várjuk az 
olvasókat.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Szeptember 5. 10 óra: Csevegő csütör-
tök – nyári élmények
Szeptember 18. 17 óra: Best of Maksa 
– Maksa Zoltán parodista műsora. A 
belépés ingyenes, szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! 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 fogadja az olvasókat. 

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtö-
kön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.
Pestszentimrei Közösségi Ház
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Szeptember 5. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezést 
kérünk elérhetőségeink valamelyikén.
Szeptember 6. 15 óra: Nyugdíjas ope-
rett- és nótadélután. Régi idők ismerős 
dallamai Pethő-Tóth Brigittával és 
Gencsev Gáborral. A belépés ingyenes!
Szeptember 11. 18 óra: A dr. Nemcsics 
Antal tiszteletére rendezett kiállítás 
megnyitója. Fővédnök: Ughy Attila 

polgármester, megnyitja: prof. dr. Pro-
kopp Mária művészettörténész. A tárlat 
szeptember 25-ig látogatható.
Szeptember 13. 16.30: Aviva-alaptan-
folyam 4 órában. Részvételi díj: 12 500 
Ft. Jelentkezés és bővebb információ: 
Reiman Katalin (reimank@t-online.hu, 
+36-30-350-3266).
Szeptember 14. 18 óra: Orgonakoncert 
az Ars Sacra Fesztivál keretében. Hely-
szín: Pestszentimrei Római Katolikus 
Plébánia (Nemes utca 17–19.), fellép: 
Varga Petra orgonaművész.
Szeptember 20. 18 óra: Beszélő 
könyvek – Hegyi Barbara színművész 
Abraka babra című kötetének bemu-
tatója. Beszélgetőtárs: Szűcs Anikó 
újságíró. Belépőjegy: 500 Ft.
Az égbe nézők címmel szeptember 
17-ig Frömmel Gyula festőművész 
jubileumi kiállítása látható. 
Rafai Ákos Éber álom című kiállítása 
szeptember 8-ig látható még.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink új-
raindultak az alábbi heti ütemezés szerint.
Babusgató labdamóka: hétfőn 9.30-tól. 
Babusgató babatorna: hétfőn 10.30-tól. 
Aikidó gyermekeknek: kedden 16 
órától, aikidó felnőtteknek: kedden 17 
órától. Dance fitness és alakformálással 
kiegészített dance fitness Nikivel: ked-
den és csütörtökön 19.15-től. Mamin-
baba: csütörtökön 10 órától. Babusgató 
tipegő torna: pénteken 9.30-tól.
A programokról, a részvételi díjakról és 
a további részletekről az elérhetősége-
inken adunk felvilágosítást. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Szeptember 7. 10 óra: Babaholmik 
börzéje
Szeptember 14. 18 óra: PLER–Pécs NB 
I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
Szeptember 21. 10 óra: Ökumenikus 
családi nap

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 kiállításának megnyi-
tója. A részvétel ingyenes, mindenkit 
szeretettel várunk! Kedvelt tanfolya-
maink, foglalkozásaink újraindultak 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 csütörtö-
kön 15 órától. Zumba: kedden és csü-
törtökön 18 órától. Callanetics: kedden 
és csütörtökön 19 órától. Baba-mama 
klub és játszóház: szerdán 10 órától. 
Meridiántorna: szerdán 14.30-tól.
Nyitvatartás: 9 és 19 óra között 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Szeptember 7. 11 óra: Ingyenes családi 
program a villa kertjében. Részletek a 
honlapunkon és a Facebook-oldalunkon. 
Szeptember 8. 12 óra: Negyedik 
gyalogos és kerékpáros helytörténeti 

teljesítménytúra. Nevezni 7 órától lehet a 
Kossuth téri Pavilongalériánál. Nevezési 
díj: 1000 Ft.
Szeptember 19. 17 óra: Az állami 
lakótelepiek baráti találkozója a Kondor 
Béla Közösségi Házban. A rendez-
vényen való részvétel ingyenes, de a 
múzeum elérhetőségeinek valamelyikén 
regisztrálni szükséges.
Szeptember 21. 15 óra: Ismerjük meg 
a Lipták-telepet! Várostörténeti séta. 
Találkozó a Havanna kiállítóhelynél 
(Havanna utca 9). A rendezvény ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött, további 
részletek a honlapunkon.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában 
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. 
Figyelem: technikai okokból a Herrich–
Kiss-villa szeptemberben kizárólag a 7-i 
program idején lesz nyitva!

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: A pestszentlőrinci Kossuth tér. 
Szeptemberben dr. Nemcsics Antalra 
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 vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon. Szolgáltatások: kutató-
szolgálat előzetes egyeztetés alapján, 
tárlatvezetés magyarul és angolul, 
helytörténeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a honlap Mú-
zeumpedagógia menüpontjában), ván-
dorkiállítások kölcsönzése. Helytörténeti 
információk, online térképes felület a 
kerület telepeivel, köztéri és beltéri em-
lékműveivel, szobraival, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9., Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig

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. 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 fo-
lyamatosan lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi élettartam 

és a vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

VÁROSHÁZA GALÉRIA

Üllői út 400.
Szeptember 16. 17 óra: Market Art – 
XVIII. Piac – vásár. Kiállítás-megnyitó 
a Magyar Festészet Napja alkalmából 
a polgármesteri hivatalban. A tárlat 
megtekinthető szeptember 27-ig.

ORGONAKONCERT 
IMRÉN
Az Ars Sacra Fesztivál ingyenes orgo-
nakoncert lesz Pestszentimrén. Fellép 
Varga Petra orgonaművész, a műsoron 
J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Händel, 
Kodály és Bartók művei.
Időpont és helyszín: szeptember 14. 
(szombat) 18 óra, Pestszentimrei Római 
Katolikus Plébánia (Nemes utca 17–19.)
A rendezvényt Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata támogatja.

SZÍNHÁZBÉRLET 
ÓVODÁSOKNAK, 
ISKOLÁSOKNAK
Bérletvásárlási programot hirdet a 
kerületi óvodáknak és iskoláknak a 
Rózsa Művelődési Ház és a Lőrinci 
Színpad Kulturális Közhasznú Egyesület. 
Az ősz folyamán bemutatandó három 
előadásra (Háry János, Ágacska, Hófe-
hérke) lehet 2000 forintos áron bérletet 
váltani. A kísérő pedagógusok részére a 
belépés ingyenes. Az előadások várható 
időpontja hétfőn, illetve pénteken 10 és 
14 óra lesz.
A részletekről a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein lehet érdeklődni (Város-
ház utca 1–3., telefon: 290-9498).

FEL A HEGYEKBE!
A kora őszi időszak szépségeinek 
felfedezésére a következő túrákat kínálja 
a Téry Ödön Túraklub.
Szeptember 8. (vasárnap): Pilis hegy-
ség. Útvonal: Szabadságliget – körséta 
– Magyar Zarándokút – Cseresz-
nyés-tető – Táloki-erdő – Szedmina 
– Boldogasszony-kápolna – Pazsity 
– Pilisszántó. Találkozás 8.10-kor a 
Nyugati pályaudvaron, indulás 8.21-kor. 
Túratáv: 12 km, költség: 1500–2000 
Ft. A túrát vezeti: Dobosné Ildi.
Szeptember 15. (vasárnap): Cserhát 
hegység. Útvonal: Alsópetény, pano-
rámás körút. Találkozás 8 órakor a 
Nyugati pályaudvaron, indulás 8.15-kor. 
Túratáv: kb. 10 km, költség: kb. 2000 
Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva.
Szeptember 22. (vasárnap): Mátra hegy-
ség. Útvonal: Galyatető – Piszkés-tető 
– Mátraszentlászló – Három falu 
temploma – Mátraszentimre. Találkozás 
6.50-kor a Stadionok autóbusz-pálya-
udvaron, indulás 7.15-kor (jegyváltás 
Gyöngyösig). Túratáv: 10 km, költség: 
kb. 5000 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ilona.
A túrákkal kapcsolatban további felvil á-
gosítást Verseginé Márta ad (06-70-
566-4887).

2019. szeptember 19. csütörtök

(Thököly út – Üllői út sarok)
XVIII. KERÜLET, KOSSUTH TÉR

facebook.com/BringasReggeli18

6:30 és 9 ÓRA KÖZÖTT
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A nyári táborokban bányásszák a kincseket SPORT

Az idén ősszel is útjára indul a 
már sok-sok kerületi által jól is-
mert Lendületbe hozzuk! akció, 
amelynek keretében több sport-
ágnak is hódolhatnak ingye-
nesen azok a kerületi lakosok, 
akik úgy döntenek: a nyár után 
is figyelnek az egészségükre. 
Nekik kívánunk néhány hasz-
nos információt adni ahhoz, 
hogy milyen sportágakat vá-
laszthatnak, s kinek a szakmai 
segítségével maradhatnak fittek, 
egészségesek az őszi és a téli hó-
napokban is. 

FELNŐTT 
ÚSZÁSOKTATÁS
Időpont és helyszín: szerdán 
19.30 és 20.30 között a Kastély-
dombi Uszodában (Nemes u. 
56–60.), vasárnap 9-től 10 óráig 
a Park Uszodában (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.) 
Információ: 06-20-23-23-823 (új 
belépők előzetes bejelentkezése 
szükséges)

FUTÓPONT
Időpont: kedden és csütörtökön 
17 órától 
Helyszín: Bókay-kert (Szélma-
lom u. 33.)  
Információ: 06-20-23-23-823 

NORDIC WALKING
Időpont: hétfőn 17.30-tól, csü-
törtökön 18 órától 
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Schwarz Mária, telefon: 
06-30-961-7731
Önvédelmi edzések
Időpont: vasárnap 10-től 11 
óráig 
Helyszín: Havanna u. 3.                         
Oktató: Pataki Krisztián, telefon: 
06-70-941-5992

JÓGA
Időpont: vasárnap 8.30-tól 10 
óráig
Helyszín: Havanna u. 3.                                         
Oktató: Kovács Zsuzsanna, tele-
fon: 06-70-221-8546
Kondicionáló torna
Időpont: pénteken 16 órától 
Helyszín: Park Aerobik Center 
(Bókay-kert) 
Oktató: Markovits Szilvia, te-
lefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA 
(PESTSZENTLŐRINC)
Időpont: hétfőn 17 órától 
Helyszín: Park Aerobik Center 
(Bókay-kert)
Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA 
(PESTSZENTIMRE)
Időpont: kedden 19 órától
Helyszín: Pestszentimrei Sport-
kastély (Kisfaludy u. 33/C)
Telefon: 06-70-263-0179

FELNŐTT SÍOKTATÁS 
Időpont: kedden 19 órától kez-
dő csoport, szerdán 19 órától 
középhaladó csoport, csütörtö-
kön17 órától haladó csoport
Helyszín: Bókay-kert
Előzetes bejelentkezés: 06-30-
575-3262

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

„EGÉSZSÉGES ÉS SPORTOS
 KERÜLETET ÉPÍTÜNK”

Ughy Attila polgármester

A családbarát kerület

A VUA A VÍZBEN IS VUA…
Ötszáznál több gyerek vett részt a nyári úszótanfolyamokon

ÚJRA LENDÜL A LENDÜLET 

– A mi beszélgetéseink kivétel nélkül 
hangosak… No, nem azért, mintha 
veszekednénk, hanem túl kell beszél-
nünk a beszűrődő uszodazajokat. 
Mondja, van egyáltalán olyan idő-
pont, amikor csend veszi körül, de 
legalábbis nem a „víz hangja”?
– Ha, mondjuk, kora reggel vagy 

este hív, akkor talán igen, meg eset-
leg a hétvégeken, amikor nincse-
nek versenyek. Erről szól az életem, 
az életünk, de ezt egy pillanatig 
sem panaszképpen mondom. Akit 
megérintett az uszoda zaja, s meg-
szokta a víz illatát, az akkor érzi jól 
magát, ha ezek veszik körül.

– Akkor valóban egy pillanatig sem 
panaszkodhat. Feltételezem, hogy a 
nyarat is a kedvenc helyén, az uszo-
dában, a medenceparton töltötte.
– Nagyjából igen, de válogatha-
tok, hiszen három „lakásom” is 
van a saját otthonom túl, ahova 
jószerével csak aludni járok haza. 

PLUSZ HÚSZ 
SZÁZALÉK
– Annyi, ahány uszoda van 
a kerületben… Gondolom, a 
nyári szünidőben nem voltak 
edzések.
– A vakáció hetei alatt úszó-
táboroknak adtunk otthont, 

de szeptembertől helyreáll a 
világ rendje. Kezdődik a suli, 
és mindenki felveszi a szokott 
tempót.
– Még egy kérdés, mielőtt elbú-
csúzunk a nyártól. Hányan vettek 
részt a tanfolyamaikon?
– Most csináltunk leltárt, s nem 
akartunk hinni a szemünknek. 
Tavaly egészen pontosan 416-
an úsztak a nyári tanfolyama-
inkon, most pedig, bár nem 
hivatalos még a szám, legalább 
ötszázan voltak, ami azt jelen-
ti, hogy körülbelül húsz száza-
lékkal nőtt a létszám, ami nagy 
öröm.

SOKAN JÖNNEK
– Hány VUA-szakember örülhe-
tett ennek?
– Velem együtt három. Ennyien 
próbáljuk megtalálni, kibányász-
ni a kincset. Pasku Balázs és Ber-
nhardt Károly a társam ebben, s 
mondhatom, összhangban dolgo-
zunk. Olyanban, amelyben nem is 
tűnik munkának a munka, inkább 
arról van szó, hogy nap mint nap 
azt csináljuk, amit szeretünk, meg 
amihez talán értünk is…
– Hány igazolt gyerek úszik a 
VUA-ban?
– Ez egy változó szám, mert az 
úszást elkezdő 8–12 évesek kö-
zött elég nagy a mozgás. Jön-
nek is, mennek is, de ez így van 
rendjén, mert ritka az a srác 
vagy lányka, aki egyből belesze-
ret ebbe, s örökre az uszodát, az 
úszást választja.

EGY TEHETSÉGES 
IFJÚ…
– De azért gondolom, van olyan 
ifjú, akit a legjobbnak, a legígére-
tesebbnek tart az elmúlt évi ered-
ményei alapján?
– Jó, hogy megkérdezte, mert 
egyébként is megemlítettem vol-
na a nevét. Van egy legény, a 12 
éves Járomi Benjámin, aki szép 
eredményekkel, nagyon biztatóan 
edzette és versenyezte végig az el-
múlt szezont. Fiatal, van ideje, és 
mi sem kapkodunk el semmit. A 
talentum, ha igazi, úgyis utat tör 
magának. Biztosan nem vélet-
len, hogy bekerült a Jövő Bajno-
kai programba, amelyben a jövő 
úszóreménységei kapnak helyet.

USZODA  
ÉS USZODA…
– Sok gyerekről beszélhetünk a 
kerületi úszás kapcsán, hála a 
sportág iránti nagy érdeklődésnek 
meg nyilván az önök munkájá-
nak is. Elég helyük van?
– Igen, mert három helyen is 
edzhetünk. A Kastélydombi Uszo-
dában, a „Malév-uszodában” a 
Vilmos Endre Sportcentrumban 
és a Park Uszodában a Bókay-kert-
ben. Ezek újra forgalmasak lesznek 
az induló turnusokba jelentkező 
gyerekeknek meg persze az iskolai 
úszásoktatásnak köszönhetően. 
– Akkor marad az uszoda, aztán 
újra az uszoda.
– De azok közül lehet válogatni, 
s mindegyikbe örömmel megyek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Elbúcsúzunk a nyártól, véget értek a boldog szabadságos napok, s 
ezekkel némileg elbúcsúzunk a sporttól, a mozgástól is. Az önkor-
mányzat azonban ebben a tekintetben gondoskodik arról, hogy ne 

legyen nagy a hiányérzetünk… 

�A Városgazda Utánpótlás Akadémia (VUA) szakosztályai közül az egyik legnépszerűbb az úszó, 
amelyikben negyvennél több gyermek kezdi meg szeptemberben a tempózást, hogy felnőve 
akár folytassa a magyar úszósport hagyományait. Horváth Zoltán úszóedzőt, a szakosztály veze-

tőjét kérdeztük.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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 RÓTH FERENC 

Se vége, se hossza nem lesz a meg-
ismerhető, kipróbálható sport-
ágaknak a kilencedik alkalom-
mal megrendezett Sportízelítőn, 
amelynek a fővédnöke ezúttal is 
Lévai István Zoltán sportért felelős 
alpolgármester, polgármester-he-
lyettes. Csaknem ötven sportág 
kínálja majd magát a feltehetően 

fiatal látogatóknak. Olyannyira 
fedi ez a valóságot, hogy Varga Ju-
dit és Eszes János, az önkormány-
zat sportreferensei, a monstre 
esemény szervezői már hónapok 
óta dolgoznak a sikeréért, azért, 
hogy a látogatók úgy mehessenek 
majd haza a „kóstoló” után, hogy 
megtalálták az igazit, vagyis azt a 
sportágat, amelyikben megpró-
bálhatnak majd kiteljesedni.

JÖJJÖN MINDENKI! 

Az önkormányzat sportfelelőse-
inek könnyű volt válaszolniuk 
arra a kérdésre, hogy kiket vár-
nak a Sportízelítőre. 

– Röviden mindenkit… – 
mondták, s rögtön alá is támasz-
tották ezt. – Mivel már az ese-
mény neve is elkötelezettséget 
sugall a sport iránt, várjuk az ez 

iránt érdeklődő kerületi és nem 
kerületi felnőtteket és gyermeke-
ket, aki szeretnék megismerni a 
Lőrinc és Imre kínálta lehetősé-
geket, várjuk azokat, akik érdek-
lődnek a sportos életmód iránt. 

CSAK A SPORT
Sok-sok kerületi egyesület mu-
tatkozik majd be, s nem mel-

lesleg gyermekprogramokkal 
is várják az érdeklődőket, hogy 
mindenki jól érezze magát 
ezen a napon a Bókay-kertben. 
Nem lesz nehéz, mert olyan 
sportágakkal találkozhatnak, 
mint például a pilates, a soft-
ball vagy éppen a teqball… Bi-
zonyára sokan rácsodálkoznak 
ezekre, hogy aztán esetleg kö-
zelebbről is megismerkedjenek 
velük.

A lényeg az – s erre akár fo-
gadást is lehetne kötni –, hogy 
a kilencedik Sportízelítőn is 
tele lesz a kert, mert vajon mi-
ért érdeklődne kevesebb fiatal a 
sportágak iránt, mint, mondjuk, 
tavaly?

Ismerve az előkészületeket és 
az elmúlt esztendőkben tapasz-
talt érdeklődést, szinte biztosra 
vehető, hogy a „Minden, ami 
sport” szlogen az idén is jellem-
ző lesz az ízelítőre.

Akinek a különféle sportágak 
kipróbálása után marad még 
energiája, az sportbemutatókat 
csodálhat meg, megismerkedhet 
a kerületi sportegyesületekkel, 
végigsétálhat az olimpiai kiállí-
tás tablói előtt, s ingyenes egész-
ségügyi szűrésen is részt vehet.

Érdemes lesz tehát eljönni! 
Azért is, mert a nap díszvendé-
ge a kerület sportarca, Marosi 
Ádám olimpiai bronzérmes öt-
tusázó lesz.

ŐK IS OTT 
LESZNEK…
Stílszerűen fogalmazva, ott „li-
hegnek” majd a Bókay-kertben a 
Kutyás Sportízelítő résztvevői is.

Ebben az évben már nyolcad-
szor vezénylik (bocsánat, szólít-
ják…) a színpadra a négylábúakat, 
hogy Juhász József kutyatenyésztő 
(nem mellesleg kiváló cselgán-
csedző) szakértő kommentálásá-
val a bernáthegyitől a németjuhá-
szon át a puliig számos kutyafajta 
mutassa meg, hogy ki mit tud. Az 
érdeklődők minden évben nagy-
nagy érdeklődéssel várják a ku-
tyák bemutatóját. 

Sportágak sokasága várja az érdeklődőket a SportízelítőnSPORT

...minden, ami sport!
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A BÓKAY-KERTBEN!

Jozy-Zoo állateledel

INGYENESEN A BÓKAY-KERTBEN 
Minden lesz, ami az egészségről szól

�Kilencedik alkalommal bonyolítja le szeptember 21-én a Sportízelítő elnevezésű sportágválasztóját az önkormányzat és a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia. Az évről évre népszerűbb, már a kerület határain is túlmutató rendezvényen minden fiatal 
megtalálhatja a neki tetsző sportot, amelyet aztán szakavatott edző, szakember segítségével akár művészi (értsd: élsporto-

lói) szinten is elsajátíthat. 

Gyere és válogass!

Közel ötven sportág lép 
majd az érdeklődők elé. 
Íme, néhány közülük: 
aerobik, asztalitenisz, 
atlétika, baseball, footgolf, 
futsal, íjászat, jégkorong, 
kerékpár, kéttusa, kézilab-
da, kosárlabda, küzdő-
sportok, labdarúgás, 
lövészet, öttusa, ritmikus 
gimnasztika, röplabda, 
sakk, sí, szinkronúszás, 
tánc, tenisz, természetjá-
rás, torna, triatlon, úszás, 
vívás, vízilabda.

Lévai István Zoltán alpolgármester az olimpiai bronzérmes Marosi Ádámmal beszélget egy korábbi rendezvényen


