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Folyamatosan zajlanak a kerületben
a köztéri, közúti
fejlesztések. A Kossuth
tér épül-szépül, s májusban újabb útfelújítások
kezdődtek, amelyekből
néhány már be is fejeződött: június végére,
július elejére megújult
a Dózsa György utca
és a Ráday Gedeon utca
egy-egy szakasza.
Pestszentimre egyik bejárata a Dózsa
György utca, akár autóbusszal, akár autóval érkezünk a kerületbe. Az út 530
méteres bevezető szakaszán, az Ózon
utca és az Ültetvény utca között mintegy
3700 négyzetméternyi aszfaltburkolatot
cserélt ki a BKK Közút Zrt. Az út a főváros teljes körű csatornázását célzó BKISZ
projekt keretében kapott tartós és esztétikus burkolatot.
Pestszentlőrinc egyik forgalmas útvonala halad keresztül a Ráday Gedeon
utcán. A Nefelejcs utca, illetve a Lőrinci
temető felé vagy onnan az Üllői út felé
igyekvők által használt utcán összetett
feladatuk volt a BKK Közút Zrt.
munkatársainak, mert nemcsak a kopóréteg cseréjét kellett megoldani, hanem a vízelvezetés problémáját is. Az
esővíz ugyanis több helyen
összegyűlik, mert az eldugult
víznyelők nem vezetik el a
csapadékot, de ez a probléma
a meglévő szikkasztóárkok
alapos tisztításával, átmosásával megoldható.
A BKK Közút Zrt. Közúti
Szolgáltatási Igazgatóságának
tájékoztatása szerint az útfelújítást követően a tisztítást is
elvégzik, illetve néhány új víznyelőt is elkezdtek kialakítani.
Az utca forgalombiztonságával
kapcsolatos hír, hogy az aszfaltozást követően a Főkert Zrt. munkatársai eltávolították az Üllői út és a
Nefelejcs utca közötti fasor fáinak az
út fölé nyúló, illetve balesetveszélyes,
elszáradt ágait.
A Ráday Gedeon utca felújításának
második üteme a tervek szerint július
közepén kezdődik, és várhatóan 10 napig
tart.
Ügyeljünk
a parkolási tilalomra!
A BKK Közút Zrt. fokozottan
felhívja az autótulajdonosok
figyelmét, hogy ügyeljenek a
Ráday Gedeon utca újabb szakaszának felújítása során életbe
lépő parkolási tilalmakra, mert a
tilosban hagyott autókért a társaság nem vállal felelősséget. Ha
a gépjárművek akadályozzák a
munkavégzést, a BKK kénytelen
lesz azokat áthelyeztetni.
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Teherbíró
�utburkolat

Forgalmas utak
új köntösben
– A munkálatok kezdete az időjárástól
is függ, de a lényeg az, hogy hamarosan
a Nefelejcs utca és a Gyömrői út közötti szakasz is megújul. A kivitelezés ideje
alatt ez az útszakasz a Gyömrői út felé
egyirányú lesz, míg a Haladás utca, Üllői
út felé haladó forgalmat a Babits Mihály
utcába terelik át – tájékoztatta lapunkat a
BKK Közút illetékes szakmérnöke.
Az Üllői út, Haladás utca irányában

Ughy Attila polgármester
és Lévai István Zoltán
alpolgármester közösen tekintette
meg a felújított Ráday Gedeon utcát

közlekedő autóbuszok megállóit ideiglenesen a Babits Mihály és a Nefelejcs utcába helyezik át. A kivitelezés ideje alatt
útlezárások, forgalomelterelések várhatók, és parkolási tilalmak is érvényben
lesznek, amelyek a megnövekedett forgalom miatt a környező terelőutakra is
vonatkozhatnak.
A nyár folyamán a tervek szerint még
a Vasút utcában – a Nemes és a Törvény

utca között – és magában a Törvény utcában, a Vasút és a Címer utca között lesz
útfelújítás.
Amint azt Ughy Attila polgármester
korábban már jelezte, az önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy ha a kerület
által kért valamennyi felújítás nem valósulhat is meg az idén, a BKK-val való
jó együttműködésnek köszönhetően a
kimaradó szakaszok jövőre elsőbbséget
kapjanak.

Kalandok
a Bókayban
Az önkormányzat napközis táborának turnusaiban számos kiváló
programon vehetnek
részt az általános iskolások a Bókay-kertben.
A napközis tábor első turnusa június 22-én indult a
Bókay-kertben. Kuba Gábor
táborvezető szerint a fővárosi
táborhelyeket tekintve a XVIII.
kerület különleges helyzetben
van.
– A Bókay-kert kitűnő infrastrukturális hátteret biztosít.
A kertet már a második
világháború után a gyerekek
számára ajánlotta fel a Bókay
család. A parknak azóta is
elsődleges feladata a gyermekek kiszolgálása, még
akkor is, ha időközben nyílt
közparkká vált. A nyár azonban továbbra is elsősorban
a gyerekekről szól itt.
Minden hétfőn 20 fő körüli
rajokba osztják a gyerekeket,
a csoportok kialakításakor
figyelembe véve az életkort.
A napközis táborban rendkívül színes programkínálat
szolgálja a nyár élményekkel
teli eltöltését. Rendszeresek
a buszkirándulások, az úti
célok között szerepel a jászberényi állatkert, a vácrátóti
arborétum, a veresegyházi
medvepark és Székesfehérvár is. Budapesten egy
előnyös megállapodás révén
kedvezményesen mehetnek
a gyerekek a Fővárosi Nagycirkuszba. Több turnusban
szerveznek hajókirándulást,
amely egyben városnézés
is. A külső programokon
kívül a különféle szakrajok,
többek között a kézműves,
az úszó-, a labdarúgó-,
a vívó-, a mazsorett- vagy
éppen a zumbaraj foglalkozásain lehet részt venni, de
eljárnak a tábor résztvevői
a Múzeumsarok programjaira
is. A kerületi rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési előadásokat tartanak,
és rendszeres vendég Moha
bácsi a gyermekműsorával.
A napközis táborban huzamosabb időt eltöltő gyerekek
közül sokan még egy hetet
nyaralhatnak Balatonakalin is.
Idén augusztus 24–31. között
lesz a balatoni táborozás,
amelyen várhatóan mintegy
50 gyerek vehet részt.

Bővebben a 2. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Döntött a testület

3. oldal

A sportos kerület építését folytatja az
önkormányzat azzal, hogy újabb sportberuházásokról döntött. Megújul a régi
BMX-pálya, ugyanakkor gördeszkapark
is létesül a Bókay-kertben. A képviselő-testület június 30-i ülésén döntöttek
a kárpátaljai Técsővel testvérvárosi
kapcsolat létesítéséről és az iskolakezdés ingyenes füzetcsomaggal való
támogatásáról is.

Társulás

4. oldal

A Liszt Ferenc repülőtér térségében
a gazdasági és az infrastrukturális
fejlődés felgyorsítására törekszik a
reptér vonzáskörzetébe tartozó önkormányzatok és a repteret irányító cégek
társulása. Az itt megforduló minden
egymillió utas megközelítőleg 1300
munkahelyet jelent a környéken, ennek
negyedét pedig XVIII. kerületi munkavállalók tölthetik be.

Csatornázás

5. oldal

A XVIII. kerületi önkormányzat és a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
kerületi szervezete közösen szeretné
elősegíteni, hogy a PestszentlőrincPestszentimrét kiemelten érintő
csatornázás során a házi bekötéseket
elsősorban leinformálható helyi cégekre, illetve egyéni vállalkozásokra bízzák
az érintett ingatlantulajdonosok, akik
így jobban járnak.

Szeptemberi kóstoló

13. oldal

Már javában tartanak a Szeptemberi
Kóstoló előkészületei. A Bókay-kertben
három színpad programjai és gasztronómiai különlegességek várják
szeptember 4–6. között a látogatókat.
A klasszikus rock képviselői indítják a
bulit, amelyet egy igazi díva fellépése
zár szeptember 6-án, miközben a
három nap során számos sztár fordul
meg a Bókay-kert színpadain.

Sörfesztivál

16. oldal

Ingyenes retro sörfesztivált rendez
a kerületi önkormányzat augusztus
14. és 16. között Pestszentlőrincen
a Kossuth téren. A hazai és külföldi
kézműves sörök mellett sörből készült
ételeket is kínálnak majd. A hangulatot
többek között a Bonbon együttes és
Dévényi Tibor utcabállal egybekötött
retropartija fokozza. Lapunkban ajándék sörkupon is található.
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Közélet

A kerület
országgyűlési képviselője
Kucsák László
laszlo.kucsak@gmail.com
1183 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36-291-2807
Fogadóóra előre egyeztetett
időpontban a fenti elérhetőségek
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek

Több száz gyerek táborozik a Bókay-kertben

Kalandok

sora vár rájuk

A nyári élményekből sosem elég

Ingyenes
Jogi tanácsadás

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

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

Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII.
Kerületi Hivatala

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

Városház u. 16.
tel.: 296-1450
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a
Darus utcai iskolában, minden hónap
3. péntekjén 16–18 óra között a
Gloriett iskolában. További pénteki
napokon az iskola előtt 16–18 óra
között, előzetes egyeztetés alapján.

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

Okmányirodák

FERENCZ ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

A Bókay-kertben a játékok mellett sokféle program várja a nyári táborba érkezőket

�

Egész nyáron a gyerekeké a Bókay-kert,
ahol az önkormányzat napközis táborának
turnusaiban számos kitűnő programon vehetnek részt az általános iskolások. A táborozást
harmadik éve irányítja a Csibész Családvédelmi
Központ, aminek a kerületi gyermekvédelem
szempontjából is pozitív hozadéka van.

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

Közjegyzők

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

Zsebők Zoltán
Szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán
Szakrendelő

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

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

Tűzoltó-parancsnokság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. sétány. 1.
Tel.: 294-1011

...............................................
Imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B
Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

irodavezető

DÖMÖTÖR ISTVÁN

BAUER FERENC

aljegyző, irodavezető
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

Baier Tibor

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

dr. Hunyadkürti Szilvia

hivatalvezető
Okmányiroda:

dr. Lévai István Zoltán

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:

dr. Ternyák Péter Lajos

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

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@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 Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

Észrevételeivel
keresse az irodákat:
296-1400
Gyámhivatal:

Ughy Attila

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

Batthyány u. 80.
tel.: 296-1458,
H.: 8–18, K.: 7–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 7–16, P.: 8–12.
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733,
H. és Sz.: 8–12 és 14-18, K.:
8–12 és 13-16, Cs.: nincs
félfogadás, P.: 8–12

Képviselői fogadóórák

Puskás Attila
Amint azt Madarassy Judit,
a családvédelmi központ vezetője elmondta, azoknak az
általános iskolásoknak, akiket
gyermekvédelmi szempontból tanév közben is kiemelt
figyelemmel kísérnek, a 90
százaléka ott van a napközis
táborban. Az intézményvezető
kiemelte: azzal, hogy a Csibész
lett három évvel ezelőtt a tábor
háttérintézménye, emelkedett
a kerületi gyermekvédelmi ellátás színvonala.

A nyár
a gyerekeké
A napközis tábor első turnusa
június 22-én indult a Bókaykertben. Kuba Gábor táborvezető szerint a fővárosi táborhelyeket tekintve a XVIII.
kerület különleges helyzetben
van.
– A Bókay-kert kitűnő infrastrukturális hátteret biztowww.bp18.hu
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sít. A kertet már a második
világháború után a gyerekek
számára ajánlotta fel a Bókay
család. A parknak azóta is elsődleges feladata a gyermekek
kiszolgálása, még akkor is, ha
időközben nyílt közparkká
vált. A nyár azonban továbbra is elsősorban a gyerekekről
szól itt.
Minden hétfőn 20 fő körüli
rajokba osztják a gyerekeket,
a csoportok kialakításakor figyelembe véve az életkort.

– Van olyan raj is, amelyikben az óvodából elballagott, leendő első osztályosok vannak.
Ez a szülőknek is kényelmes,
hiszen az ebbe a korcsoportba
tartozó gyerekek nyári elhelyezése okoz leginkább gondot a családoknak, mivel még
nem iskolások, tehát például
iskolai tábor nem jöhet szóba.
Nálunk
óvodapedagógusok
foglalkoznak velük, maximálisan alkalmazkodva az ilyen
korú gyerekek napirendjéhez –
hangsúlyozta Kuba Gábor.

Izgalmas
kirándulások
A napközis táborban rendkívül színes programkínálat
szolgálja a nyár élményekkel
teli eltöltését. Rendszeresek a
buszkirándulások, az úti célok

Tudnivalók a napközis táborról
A gyerekek hétfőtől péntekig 8 és 16.30 óra között
vannak a táborban. Egy gyermek több turnusban is
részt vehet. A tábor díja naponta 452 forint, s a tanév
során kapott kedvezmények a táborban is érvényesek.
Hátralévő turnusok: július 20–24. és 27–31., augusztus
3–8., 10–14. és 17–19.
Befizetni a soron következő egy vagy két turnusra szerdánként 10 és 18 óra között a Bókay-kertben, hétfőn
és kedden 10–15 óra között pedig a Csibész Családvédelmi Központban (Kondor Béla sétány 11.) lehet.

HAVASI ZOLTÁN

között szerepel a jászberényi
állatkert, a vácrátóti arborétum, a veresegyházi medvepark és Székesfehérvár is.
– A Fővárosi Nagycirkusszal megállapodtunk egy
rendkívül
kedvezményes
jegyárban, így cirkuszi előadásokra is megyünk. Több
turnusban is lesz hajókirándulás, amely egyben városnézés is. Sok gyerek velünk
utazik először hajón, és Budapestet is így fedezi fel – tette
hozzá a táborvezető. – A külső programokon kívül a táborban a különféle szakrajok,
többek között a kézműves, az
úszó-, a labdarúgó-, a vívó-,
a mazsorett- vagy éppen a
zumbaraj foglalkozásain lehet
részt venni, de eljárunk a Múzeumsarok programjaira is.
A kerületi rendőrkapitányság
munkatársai bűnmegelőzési
előadásokat tartanak, és rendszeres vendégünk Moha bácsi
a gyermekműsorával.
A kilenc hét során tehát
rengeteg élményt lehet gyűjteni, és már hagyomány, hogy
a napközis táborban huzamosabb időt eltöltő gyerekek
közül sokan még egy hetet
nyaralhatnak Balatonakalin
is. Idén augusztus 24–31. között lesz a balatoni táborozás,
amelyen várhatóan mintegy
50 gyerek vehet részt.

varoskep@bp18.hu
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fenntartva. A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy
a Városképre hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes
hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

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

HORVÁTH ZSÓFIA
Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KASSAI DÁNIEL
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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

KŐRÖS PÉTER
MSZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján
10–12 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.

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

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út
489.). Halaszthatatlan esetben telefon
vagy e-mail.

MÉRŐ PÉTER FERENC
Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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

Torma Beáta
Fidesz-KDNP
06-20-223-8919
Minden hónap 1. szerdáján 17-18 óra
között az Eötvös iskolában.

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP
06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György

A Bókay-kert a térség és a főváros egyik sportparadicsoma lehet hamarosan Közélet

�

A sportos kerület
építését folytatja
az önkormányzat azzal, hogy újabb
sportberuházásokról
döntött. A képviselő-testület június 30-i
ülésén határoztak a
kárpátaljai Técsővel a
testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és az
iskolakezdés ingyenes
füzetcsomaggal való
támogatásáról is.
A Bókay-kert egyik büszkesége
volt korábban az 1998-ban épített kerékpáros pálya, amelyet
2002-ben
BMX-crosspályává
alakítottak át, hogy három évvel később elnyerje tökéletesített
formáját. A létesítmény sportági
minősítése kiváló volt, olyannyira, hogy a szövetség itt rendezte
a BMX Cross Budapest-bajnokságot egészen 2011-ig, valamint
Magyar Kupa-futamot, sőt
nemzetközi versenyt is tartottak
rajta. A pálya állaga az elmúlt
években fokozatosan romlott,
nemcsak versenyek lebonyolítására nem alkalmas már, hanem a
szabadidős kerékpározás igényeinek sem felel meg. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a
Magyar Kerékpárosok Szövetsége tavaly fejlesztési támogatásokat ítélt meg a hasonló létesítmények korszerűsítésére, amiből
20 millió forint jut a Bókay-kerti
pályára. A képviselő-testület a
június 30-i ülésén úgy döntött,
hogy a támogatásból újjávarázsolja a kerékpáros paradicsomot, s emellett a kerületi fiatalok örömére gördeszkaparkot is
létesít a területen. Így egy modern extrémsport-park jön létre, amely a szabadidős sportolóknak éppúgy kedvence lehet,
mint a versenyzőknek.

Előbb lehet
egy műfüves
A testület még tavaly áprilisban
vette tervbe futballpálya létesítését a Kapocs utcai iskola területén. A műfüves pálya építésére
annak az MLSZ pályázatnak a
keretében van lehetőség, amely-
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Extrém sportok
centruma
Megújul a régi BMX-pálya, ugyanakkor gördeszkapark is létesül

A minisztériumtól elnyert összegből a Bókay-kertben megújul a kerékpáros centrum, sőt gördeszkapálya is létesül
nek több hasonló létesítményt
köszönhet már a kerület. A 12
x 24 méteres pálya kialakítását
2016-ra irányozták elő, ám az
MLSZ jelezte, hogy előbb is van
lehetőség a kivitelezésre. A testület tehát döntött a megvalósítás előkészítéséről.

Vissza az EU-ba!
Az elmúlt években több európai
uniós projektben vett részt az
önkormányzat, amelyek közül
nem egyben a XVIII. kerület
volt a vezető partner. E programok a reptéri régió kiaknázható

gazdasági lehetőségeit, a Havanna-lakótelep fejlesztési módjait,
az újszerű energetikai megoldásokat kutatták. Az ezekben
szerzett tapasztalatokat szeretné bővíteni az önkormányzat
azzal, hogy a képviselő-testület
döntése alapján csatlakozik az

Interreg együttműködési programhoz, amelyben a részt vevő
települések a követező főbb
kérdéskörökben cserélhetik ki a
tapasztalataikat: kutatás, technológiai fejlesztés és innováció,
a kkv-k versenyképessége, alacsony szén-dioxid-kibocsátású

gazdaság, környezet- és erőforrás-hatékonyság.
Fórumot hozott létre az önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi
program (HEP) kezelésére. Ilyen
programot a törvény értelmében
valamennyi önkormányzatnak
alkotnia kell, a cél pedig az,
hogy segítségével azonosítsák az
adott településen élő hátrányos
helyzetű társadalmi csoportokat, majd az elemzés nyomán
biztosítsák a saját illetékességi
területükön a szegregáció- és
diszkriminációmentességet, az
egyenlő bánásmódot. A programhoz intézkedési terv is tartozik, amelynek megvalósulását
meghatározott időnként át kell
tekinteni.
Ez történt most a 2013-ban
megalkotott HEP-pel. A közben
megváltozott jogszabályi környezet indokolttá tette a program módosítását is. A benyújtott
tervezettel kapcsolatban több
észrevétel is érkezett, Petrovai
László (PM) szerint például a
legközelebbi ilyen program kidolgozásakor bővíteni kellene a
hátrányos helyzetűnek tekintett
társadalmi csoportok körét. Ös�szességében a testület elfogadta
a HEP-et, és döntött az ezért felelős fórum megalakításáról.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Magyar Kerékpárosok
Szövetsége tavaly fejlesztési támogatásokat
ítélt meg a hasonló létesítmények korszerűsítésére, amiből 20 millió
forint jut a Bókay-kerti
pályára.
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Ingyen füzetcsomagot
kapnak az iskolások
Az elmúlt évhez hasonlóan ingyenes füzetcsomaggal támogatja az önkormányzat a kerületi általános iskolás gyerekek
tanévkezdését.

Az önkormányzat igyekszik a gondok egy részét
levenni a szülők válláról azzal, hogy hozzájárul
a szünidő tartalmas eltöltésének, valamint az iskolakezdésnek a költségeihez. Ami a szünidőt illeti, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrtnek köszönhetően a kerületi iskolákba járó, 6-14
év közötti diákok a nyár folyamán egy alkalommal ingyenesen, egyébként pedig kedvezményes
áron úszhatnak a Bókay-kerti Park uszodában.

Egy másik felajánlásnak köszönhetően a pedagógus-közösségek által kiválasztott kitűnő tanulmányi eredményű diákok ingyen, az összes
többi diák pedig 20 százalékos kedvezménnyel
látogathatja a Bókay Kalandparkot.
Az önkormányzat tavaly döntött úgy először,
hogy a tanév kezdetén az általános iskolás diákok ingyen kapnak füzetcsomagot. Erre az állami és az egyházi fenntartású intézmények tanulói egyaránt jogosultak, vagyis ebben az évben
összesen 8663 gyerek. Érdekesség, hogy a füzetcsomag borítójára a Kedvenc tantárgyam című
rajzpályázat tizenhat nyertes műve kerül.
Az előterjesztést megszavazta a képviselő-testület, de néhány ellenzéki hozzászólásban felvetettek fontos kérdéseket. Kassai Dániel (LMP)
szerint nem átgondolt ötlet, hogy a tehetős és az
átlagos keresetű családok pontosan ugyanazt a
kedvezményt kapják, mint a kisebb jövedelműek. Kőrös Péter (MSZP) és Petrovai László (LMP)
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy ami jó a
családoknak, nem jó a vállalkozóknak: a papírboltok ugyanis éppen a beiskolázási időszakban
termelik ki bevételeik jelentős részét, ha tehát az
önkormányzat esetleg nem a kerületi üzletektől
rendel, rontja azok versenyhelyzetét.
Ughy Attila előterjesztő a válaszában úgy fogalmazott, hogy a szociális alapú differenciálásra nincs mód, a jogosultság szűrése nehézkes és
indokolatlanul drága volna. Ugyanakkor, mint
mondta, ez még nem egy lezárt rendszer, a verseny nyitott a kerületi üzletek számára is. A vállalkozások mellett egyébként a szülők is időben
értesítést kapnak, hogy tervezni tudjanak. Maga
a csomag pedig összesen tíz füzetet tartalmaz,
aminél többre van szükség egy tanév során, a
vállalkozásoknak tehát nem kell aggódniuk jelentős bevételkiesés miatt.
Így tehát a döntés értelmében a kerületi általános iskolások megkapják tanévkezdéskor az
ingyenes füzetcsomagot.

Testvérváros lesz Técső
Végre lesz kárpátaljai testvérvárosa is a kerületnek: Técsővel köt partnerségi megállapodást az önkormányzat.
Egy kerületi civil kezdeményezés irányította rá a
figyelmet a Tisza forrásvidékén elterülő történelmi
magyar városra, Técsőre. Az Üde Színfolt Egyesület
a városban működő magyar tannyelvű református
líceumot támogatta egy jótékonysági gálaest bevételével. Az iskola fontos szerepet tölt be Kárpátalja
ezen régiójában: az itt élő fiatalok számára lehetőséget nyújt arra, hogy középiskolai tanulmányaikat magas színvonalon, és – ami ugyanilyen fontos – magyar nyelven folytassák. Ukrajna háborús
válsága azonban gazdaságilag ellehetetlenítette az
alapítványi formában, tehát adományokból élő középiskola életét, ezért volt fontos a segítség.
Az önkormányzat régóta céljának tekintette,
hogy valamennyi határon túli területről legyen
testvérvárosa. Ebből a sorból már csak Kárpátalja
hiányzott, ezért tartotta fontosnak a kerület vezetése, hogy a civil kezdeményezés nyomán június 8–9én háromtagú küldöttség keresse fel a várost Lévai
István Zoltán és Szarvas Attila polgármester, valamint Kovács Sándor, az említett karitatív esemény
egyik szervezője személyében. A látogatás során jó
kapcsolat alakult ki Técső vezetésével, és az ott tapasztaltak alapján a képviselő-testület érdemesnek
tartja kiépíteni a testvérvárosi kapcsolatokat, amit a június 30-i ülésen meg is szavaztak.

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata készítteti Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési Szabályzatának (PPVSZ) jogharmonizáció miatti felülvizsgálatát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § (2) bekezdése értelmében az Önök véleményének megismerése végett 2015. augusztus 19-től a http://www.bp18.hu/cikk.3665.fontos_es_aktualis.html   linken közzétesszük a PPVSZ
egyeztetési anyagát.
Kérjük, hogy az egyeztetési anyag megismerését követően a 4/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § alapján észrevételeiket 2015. szeptember 18-ig a partnersegi@bp18.hu e-mail címre juttassák el.
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Közélet

Elismerés az egészségügyben dolgozóknak

A fejlesztés
közös érdek

A Liszt Ferenc repülőtér térségében a
gazdasági és az infrastrukturális fejlődés felgyorsítására törekszik a reptér
vonzáskörzetébe tartozó önkormányzatok, a Budapest Airport Zrt. és a
HungaroControl Zrt. által létrehozott
társulás.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter (BUD
Klaszter) néven megalakuló szerveződés legfőbb
célja az, hogy felgyorsítsák a korábban megálmodott Airport City megvalósulását, vagyis
hogy a repülőtéri gazdasági tevékenység bővülésével együtt dinamikusan fejlődjön a régió is. A
térségi együttműködéstől a klaszter tagjai azt
várják, hogy a budapesti repülőtér és közvetlen
környezete kiemelt figyelmet kaphat az országos
és a regionális fejlesztésekben.
A szándéknyilatkozat aláírói a klaszter létrehozásával kapcsolatos teendők koordinálására Ughy Attilát, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
polgármesterét kérték fel. A társulás a repülőtérhez kötődő állami, önkormányzati és piaci
szereplők, intézmények és gazdasági társaságok
előtt egyaránt nyitott. A XVIII. kerületi önkormányzat mellett az alapító tagok közé tartozik
a Fővárosi Önkormányzat, a Pest megyei és
a vecsési önkormányzat, a Budapest Airport,
valamint a légiforgalmi irányításért felelős
HungaroControl Zrt. is.
– Nagy öröm számunkra, hogy a térség politikai vezetőivel együtt végzett munka eredményeként új lendületet kaphat a repülőtéri
régió fejlődése, amely a repülőtér, a szomszédos
települések, a főváros, valamint az egész nemzetgazdaság kiemelt érdeke – fogalmazott Jost
Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.
Ughy Attila hangsúlyozta, hogy a repülőtér és
a környező települések együttműködése eddig is
kimondottan sikeres volt, amit a számos eredményes közös kezdeményezés is bizonyít.
– Különösen fontosnak tartom, hogy hamarosan intézményes keretek között folytathatjuk
a regionális fejlesztések érdekében megkezdett
koordinációt, amelynek irányítását örömmel
vállaltuk el. A cél az, hogy a repülőtér környékén lévő települések képesek legyenek összehangoltan dolgozni. A legfontosabb az, hogy
a fejlődést előre lehessen látni, aminek az az
egyetlen módja, hogy az érdekeltek közösen
megtervezik, hogy hol milyen beruházásokat
kell végrehajtani. A repülőtéren megforduló
minden egymillió utas megközelítőleg 1300
munkahelyet jelent a környéken, ennek negyedét pedig XVIII. kerületi munkavállalók tölthetik be.
Ê P. A.

Egy nemes küldetés
misszionáriusai

Az egészségügyi dolgozókat köszöntötte a XVIII. kerületi önkormányzat a június
25-én tartott Semmelweis-napi ünnepségen. A magyar anyák megmentője, a nemzetközi tekintélyű, ám életében itthon szinte megbélyegzett orvos 197 évvel ezelőtt
született. A díjátadón Ughy Attila polgármester köszöntötte a kitüntetetteket és a
vendégeket.

– Semmelweis olyan korban élt, amikor a világ
nem fogadta el a statisztikát és az azt alkalmazó orvost. Még akkor sem, ha ennek a statisztikának igaza volt. A fertőtlenítő kézmosás következtében ugyanis 15,8 százalékról 0,85 százalékra
csökkent a gyermekágyi láz áldozatainak száma.
Csak halála után évtizedekkel később ismerték
el, hogy igaza volt – emlékezett ünnepi köszöntőjében Ughy Attila, hozzátéve, hogy Semmelweis
szellemi öröksége is hozzájárul ahhoz, hogy az
egészségügyben dolgozók ma is mindennap megalkuvást nem tűrően teszik a dolgukat. – Teszik
mindezt nemzetközi mércével mérve is magas
színvonalon, az egyik legnemesebb emberi küldetés misszionáriusaiként.
A kitüntetéseket Ughy Attila adta át Dömötör
István alpolgármesterrel. Több évtizedes kiváló
munkájáért Semmelweis-díjban részesült Bajzák
Attiláné védőnő, dr. Tímár-Geng Piroska háziorvos és dr. Halmágyi Mária gyermekorvos. Magas

színvonalú szakmai munkája elismeréseként vehette át a díjat Laczkóné Árvai Ágnes urológiai
asszisztens és Baranyiné Szabó Margit, a hematológiai csoportvezető asszisztense (Zsebők Zoltán
Szakrendelő).
A polgármester és az alpolgármester a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett XVIII. kerületi
védőnői szolgálat tagjainak emléklapot adott át.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Budapesti Területi Szervezete nevében Szabó
Andrásné általános alelnök Veszteg Józsefnénak
nyújtott át kitüntetést.
A díjátadó gálán Kautzky Armand színművész
Reményik Sándor Kegyelem című versét és Karinthy Frigyes Orvost hívatok című írását adta
elő. Frédéric Chopin cisz-moll keringőjét Orgován
Tóth Fruzsina játszotta el zongorán, a Tébláb Művészeti Iskola Kereplő csoportja pedig méhkeréki
táncokkal szórakoztatta a jelenlevőket.
Ê P. A.

Kerékpárral őrködnek

Két új kerékpárt kapott a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tavasszal megalakult parkőri szolgálata. A bicikliket Kádár Tibor önkormányzati képviselő kezdeményezésére adták át, s az egyiket maga az ötletgazda vásárolta.

A hivatás iránti hűség kézenfekvő jele,
amikor valaki 25, 30, sőt 40 éven át
képes magas színvonalon végezni a
munkáját. A kerületi óvodák és iskolák
több évtizedes szolgálatot maguk mögött tudó pedagógusai, alkalmazottai
önkormányzati elismerésben is részesülnek Kőszegi János képviselő, az önkormányzat oktatási, közművelődési,
sport- és ifjúsági bizottsága elnökének
kezdeményezésére.

Egy-egy szakmai elismerés jelentős pozitív
energiát képes mozgósítani pluszban mindennapi munkánk, hivatásunk későbbi folyamatában.
– A közelmúltban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) átvette az
önkormányzatoktól az oktatási intézmények
felügyeletét, és a több évtizedes szolgálati időt
pénzjutalommal köszönte meg. Ám nem szabad
és nem lehet elfelejteni a korábbi „önkormányzati zászló” alatt eltöltött szolgálati időt és a
kerületünk javára végzett lelkiismeretes munkát. A hölgyeknek orchideával, a férfiaknak
egy-egy palack jó minőségű borral köszönjük
meg az áldozatos munkájukat – mesélte Kőszegi János.
Nem kerülte el az illetékesek figyelmét az
az örömteli tény, hogy sokan nyári szabadságra
mehetnek, így minden óvodai pedagógusnak,
alkalmazottnak és részben az iskolai pedagógusoknak az évzáró ünnepélyeken sikerült átadni a jutalmat. Akiket már nem értek el, azok
a szeptemberi tanévnyitó részeként részesülnek
az elismerésben.
Az önkormányzati képviselő számszerűsített
is: tizenhatan 25 éves, harmincnégyen 30 éves
és tizennégyen 40 éves jubileumhoz érkeztek,
ami igencsak nagy tiszteletet érdemel.
A díjátadás nemes feladatát felváltva látják
el kerületi vezetők és a bizottság tagjai.
– Hagyományteremtő céljaink vannak,
ugyanis kevés tiszteletre méltóbb feladatról
tudok, mint elismerni az évtizedeken át a kerületünk javára nyújtott nagybetűs pedagógiai
szolgálatot.
Ê Gönczöl

Urbanisták
versenye

Mitől lehetne akár nemzetközi hírű is a
XVIII. kerület? Erre dolgoztak ki terveket fiatal urbanisztikai szakemberek a
II. Városkommunikációs Mesterkurzus
programjában.

Ipari és
kereskedelmi
konferencia

Az adóhatósági konzultációval indított konferenciasorozat második állomása dr. Molnár
Ildikó címzetes főjegyző asszony javaslatára az
ipari és kereskedelmi hatósági ügyek témaköre
volt. A kereskedelmi tevékenység végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet többszöri változásának nyomán vált
szükségessé a konzultáció Budapest Főváros
Kormányhivatalával. Annak érdekében, hogy a
hatósági jogkör gyakorlói minél szélesebb körben és „költségkímélően” gyarapítsák a tudásukat, és az ügyfélközpontú ügyintézés még nagyobb súlyt kapjon, dr. Szamos Márton Ádám
nagy tapasztalattal rendelkező szakember adta
át a tudását, gyakorlati tapasztalatait a hatósági
munkát végző kollégáknak.

A hűség
megbecsülése

– A Lakatos-lakótelepen dolgozó két parkőr területe talán a legnagyobb, hiszen nemcsak a telepet, hanem a Büdi-tó környékét is felügyelik.
Gyalogosan ezt egy nap legfeljebb három-négy
alkalommal tudják bejárni, ami nem elég. Ezért
felajánlottam Banyár László vezérigazgató úrnak, hogy ha a Városgazda vesz egy kerékpárt,
akkor én is veszek egyet, hogy a parkőrök mozgékonyabbak legyenek, és hatékonyabb munkát
végezhessenek – mondta a kerékpárok átadásakor Kádár Tibor.
A Városgazda parkőri szolgálatát hat járőr-

páros alkotja, akik a rongálások által leginkább
érintett területeket felügyelik. Az őrök figyelmeztethetik a szabálytalankodókat, és szükség
esetén kérhetik a szolgálattal közvetlen kapcsolatban álló közterület-felügyelet vagy a rendőrség segítségét.
– Nagymértékben megkönnyíti a munkát a
két bicikli, ezért is örültünk a képviselő úr felajánlásának. Kíváncsian várjuk a kerékpáros
járőrözés tapasztalatait – tette hozzá Banyár
László.
Ê P. A.

– Fiatalnak mondható a XVIII. kerület abban
az értelemben, hogy két része, Pestszentlőrinc
és Pestszentimre csak 1950-ben egyesült közös
városrészként. A kerület identitása formálódik,
jól felismerhető, de országos vagy nemzetközi
hírű ikonja egyelőre nincs – mutatott rá Ughy
Attila polgármester, aki fővédnökként mondott
köszöntőt a Kondor Béla Közösségi Házban
rendezett záróeseményen, hozzátéve: – Amióta
polgármester vagyok, az önkormányzat folyamatosan törekszik egy „kerületbrand” kialakítására. Kíváncsian várom, hogy a fiatal urbanisztikai szakemberek mire jutottak ebben a
kérdésben.
A városkommunikációs mesterkurzuson,
amelyet első ízben tavaly rendezett meg az Urbanisztikai Tudásközpont és a BME Szociológia
és Kommunikáció Tanszéke Újpesten, fiatal
urbanisztikai szakemberek próbálhatják ki a
tudásukat. A kurzusnak ebben az évben, június
22–26. között, a XVIII. kerület adott otthont, s
az egymással versengő ifjú szakemberek feladata a kerületi brand megtervezése volt. A megmérettetésben több intézmény építő-, építész-,
gépészmérnök, valamint energetikus és kommunikáció szakos hallgatói vettek részt, csapatmunkában dolgozva.
A terveket az eseménysor végén a Kondorban
mutatták be, s a szakmai zsűri által legjobbnak
ítélt munkák értékes nyereményeket hoztak az
alkotóiknak.
Ê K. Gy.
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A megszorítások helyett az árukat és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások jelentik a megoldást Közélet
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Néhány évvel ezelőtt az
Európai Unió
komoly gazdasági válságba került,
amelyből a kilábalás
elhúzódóan lassú és
bizonytalan. Az EU
vezetői a gyengélkedő európai gazdaság gyógyítását
kezdettől fogva a
költségvetési egyensúly javításában és
az európai pénzügyi
rendszer megszilárdításban látták, amihez azonban komoly
strukturális átalakításokra, közérthetően
megszorításokra lett
volna szükség, amit
egyetlen tagország
kormánya sem volt
hajlandó felvállalni.
Hosszú stagnálás után az elmúlt
hónapokban végre egyre jobban erősödni látszik azoknak
a hangja, akik az esztelen szociális megszorítások helyett az
árukat és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokban, azaz a kisés középvállalatokban látják a
megoldást. Egyre több európai
parlamenti képviselő véli úgy,
hogy a kis- és középvállalatok
felkarolása, a vállalkozói tevékenység ösztönzése nélkül nincs
gazdasági fellendülés, hiszen
az Európában tevékenykedő 23
millió kis- és közepes vállalkozás már most is az összes vállalkozás 98 százalékát teszi ki, és a
munkahelyek 67 százalékát adja.
Az összes új állás 85 százaléka is
a kis- és középvállalkozásoknál
keletkezik.

Könnyíteni
az indulást
Az unió számos eszközzel segíti ezeket a cégeket abban, hogy
megbirkózzanak a különféle
adminisztratív és szabályozási
követelményekkel, kiterjesszék a
tevékenységüket más országokra, finanszírozáshoz jussanak,
és tökéletesen ki tudják aknázni
az üzleti lehetőségeiket. Elérkezett az idő, hogy mi, magyarok, ne csak kis fizetésű alkalmazottak legyünk valamelyik
EU-tagországban, hanem a kezünkbe vegyük a sorsunkat oly
módon, hogy saját vállalkozást
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Az unióban hogyan
vállalkozzunk?
Európában 23 millió kis- és közepes vállalkozás van

hozta a kis- és közepes vállalkozások üzleti és innovációs támogatását célzó Enterprise Europe
Network hálózatot, előbb Európában, majd kiterjesztette azt
Ázsiára, Észak-Afrikára és az
amerikai kontinens országaira is.
Az Enterprise Europe Network
támogatóprogramokat működtet, és a nemzetközi terjeszkedést előmozdító szolgáltatásokat
nyújt 54 országban, 600 regionális partner közreműködésével.
A hálózat segít a vállalkozóknak
finanszírozáshoz jutni, üzleti
és technológiai beszámolókat
készít, valamint tanácsadással
szolgál a szellemi tulajdonhoz
fűződő jogokat illetően.
Az Európai Unió a nőket is
biztatja, mondván, ne a férfiak előjoga legyen a vállalkozás,
vágjanak bele bátran ők is. Európában ugyanis a gazdasági
krízisből való kilábaláshoz nincs
elég vállalkozó, és a számukat
növelhetnék a női vállalkozók.
2014-ben az európai vállalkozóknak csak 30 százaléka került
ki a nők közül. Az Európai Bizottság első rendű célja az, hogy
minél több nő alapítson saját
vállalkozást, ezért létrehozta a
női vállalkozók képviselőinek
európai hálózatát. A hálózathoz
tartozó 270 vállalkozó példaképül szolgálhat azoknak a nőknek, akik úgy döntenek, hogy
elindulnak ezen az egyébként
nem olyan könnyű úton.

Tisztességes
feltételeket

2011 májusában létrejött a tagállami kisvállalkozói követek hálózata
alapítunk, vagy leányvállalatot
hozunk létre a számunkra legszimpatikusabb és legnagyobb
haszonnal kecsegtető tagországban. Az EU törvényei szerint
ugyanis minden uniós állampolgárnak joga van erre.
A követelmények és a feltételek tagországonként különböznek, de az EU azt szorgalmazza, hogy tagországaiban
a polgárok legfeljebb három
munkanap alatt, maximum
száz euróból, az összes eljárást
egyetlen közigazgatási szerven
keresztül lebonyolítva, az összes
teendőt online módon elintézve, az úgynevezett egyablakos

ügyintézési pontokon keresztül
bejegyeztetve tudják elindítani a
vállalkozásukat. Egy vállalakozás létrehozása Szlovéniában a
legolcsóbb, hiszen ott ingyenes,
és Luxemburgban a legdrágább
(1100 euró). Nagy-Britanniában
már 16–50 euróért bejegyezhetünk egy vállalkozást, Németországban pedig 376 euróért
tehetjük ezt.
Van olyan tagország, ahol
csak a második év után kell adót
fizetni, az előző két év forgalma
alapján. Ezenfelül az Európai
Bizottság igyekszik a kis- és középvállalkozók kedvében járni
az úgynevezett európai kisvál-

lalkozói intézkedéscsomaggal,
amellyel azt kívánja elérni, hogy
az uniós jogi szabályozás minél
kevesebb terhet rakjon a vállalkozók vállára.
2011 májusában létrejött a
tagállami kisvállalkozói követek hálózata, amely azt hivatott
biztosítani, hogy nemzeti, regionális és helyi szinten is a vállalkozókra nézve kedvező intézkedések szülessenek. Az Európai
Bizottság számára az is fontos,
hogy a kis- és középvállalkozások minél könnyebben jussanak
finanszírozáshoz. Az EU keretében több olyan pénzügyi eszköz
áll rendelkezésre, amelyek segít-

ségével kiegyenlített forrásszerzési lehetőségekhez lehet jutni,
így mindenekelőtt a strukturális
alapok, a kutatási és innovációs
programok, valamint a Progress
mikrofinanszírozási
eszköz.
Ezen túlmenően az elmúlt
pénzügyi ciklusban az Európai
Beruházási Bank mintegy 40
milliárd euró összegű kölcsönt
nyújtott több mint 210 ezer kisés közepes vállalkozásnak.
A vállalkozások versenyképességét, a kis- és középvállalatokat segítő COSME program 2014-től további támogatást
nyújt a kisvállalkozásoknak. Az
Európai Bizottság emellett létre-

Lehet még távolabbra is tekinteni, ugyanis az Európai Bizottság
a kisvállalkozók érdekeit globális szinten igyekszik képviselni.
A világ számos pontján síkraszáll a piacok megnyitásáért és a
kereskedelem liberalizációjáért
annak érdekében, hogy az uniós vállalkozások és vállalkozók
számára tisztességes versenyfeltételeket biztosítsanak.
Jó volna, ha minél több magyar élne az EU kínálta lehetőségekkel, és a jövőben az uniós
tagországokban ugrásszerűen
megszaporodna a magyar vállalkozások száma.
Ê Barcs Endre
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A kerületi
csatornázáshoz
A XVIII. kerületi önkormányzat és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kerületi szervezete közösen szeretné elősegíteni, hogy a
Pestszentlőrinc-Pestszentimrét kiemelten érintő csatornázás során
a házi bekötéseket elsősorban leinformálható helyi cégekre, illetve
egyéni vállalkozásokra bízzák az érintett ingatlantulajdonosok.
A kamara egyeztetett a csatornázásban közreműködni szándékozó vállalkozókkal, aminek alapján egy folyamatosan bővíthető listát készített. Az ezen szereplő
vállalkozások eleget tettek a kötelező kamarai nyilvántartásba vételi kötelezettségüknek.
– Már az év elején megkerestünk számos helyi vállalkozást, hogy a helyi házi
csatornabekötések munkálataiban részt kívánnak-e venni. Az önként megadott
elérhetőségi adataikat összegyűjtöttük, s azokat bárki megkaphatja az irodánkon
keresztül. A célunk az, hogy a kerületi vállalkozások munkához jussanak. A lakosság számára pedig megnyugtató lehet, hogy a listánkon már szereplő vagy arra
esetleg a későbbiek folyamán felkerülő cégeket ellenőriztük, illetve ellenőrizzük a
nyilvántartásunkban – mondta Erdődy Viktor, a BKIK XVIII. kerületi tagcsoportjának elnöke.
A házi bekötések elvégzésére eddig bejelentkezett kivitelező vállalkozások:
A-Komplex Bt., BSzT Mérnöki és Építőipari Kft., Czeczon András épületgépész
és építési vállalkozó, Delta Épker Kft., Fűt-Hűt 2003 Bt., Levi Bau Bt., Máthé Tamás egyéni vállalkozó, Sos Therm Kft., Szekerák Kft., Tóth Mihály egyéni vállalkozó, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Anyagbeszállító vállalkozás: Idomok Kft.
A vállalkozók elérhetőségéről a BKIK XVIII–XIX. Kerületi Szolgáltató Irodáján
(1181 Budapest, Üllői út 453. földszint, telefon: 290-2350, mobil: 06-30-289-3029)
vagy a 18ker@bkik.hu e-mail címen lehet érdeklődni. Az iroda továbbra is várja a
csatlakozni kívánó vállalkozások érdeklődését, jelentkezését.

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata nyílt ÁRVERÉST hirdet a
tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban történő értékesítésére:
Budapest XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 9. sz. alatti 25083/0/A/18 hrsz-on nyilvántartott 47 m2 alapterületű, 1 szobás
társasházi öröklakás, kikiáltási ár: 10.904.000 Ft
Budapest VI. kerület Podmaniczky u. 19. I. em. 11. sz. alatti 28928/0/A/15 hrsz-on nyilvántartott 29 m2 alapterületű,
1 szobás társasházi öröklakás, kikiáltási ár: 6.148.000 Ft
Budapest X. kerület Harmat u. 10-12. VI. lh. fszt. 41/A. alatti 39185/0/A/106 hrsz-on nyilvántartott 52 m2
alapterületű, 1 + ½ szobás társasházi öröklakás, kikiáltási ár: 8.260.000 Ft
Budapest IV. kerület Rózsa u. 33. 1. em. 10 sz. alatti 71182/3/A/265 hrsz-on nyilvántartott 54 m2 alapterületű, 2
szobás szövetkezeti öröklakás, kikiáltási ár: 8.910.000 Ft
Budapest XV. kerület Mézeskalács tér 1. III. em. 5. sz. alatti 80790/10/A/41 hrsz-on nyilvántartott 45 m2 alapterületű,
1 + ½ szobás társasházi öröklakás, kikiáltási ár : 8.190.000 Ft
Budapest IV. kerület Árpád u. 63-65. I. em. 5. sz. alatti 70664/2/A/5 hrsz-on nyilvántartott 36 m2 alapterületű, 1
szobás társasházi öröklakás, kikiáltási ár: 6.480.000 Ft
Budapest XVIII. kerület Bókay Árpád u. 36. fszt. 1. sz. alatti 150580/0/A/1 hrsz-on nyilvántartott 44 m2 alapterületű
társasházi öröklakás, kikiáltási ár: 4.136.000 Ft
Budapest XVIII. kerület Napló u. 1/A. sz. alatti 140069/1 hrsz-on nyilvántartott 3438/6867-ed, tulajdoni hányad a
hozzá tartozó 342 m2 nagyságú telekrész a rajta lévő lakóépület résszel, kikiáltási ár: 7.182.000 Ft
Budapest XXII. kerület Pacsirta u. 11/b. sz. alatti 224267 hrsz-on nyilvántartott 430 m2 nagyságú lakóházas ingatlan,
kikiáltási ár: 13.540.000 Ft
Az árverés időpontja: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 10 00 órától a felhívás sorrendjében
Az árverés helye: Budapest XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti ügyfélváró)
Árverési dokumentáció: Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő részvétel feltételeként
– átvehető a Polgármesteri Hivatal III. emelet 305-ös szobájában
2015. július 20-tól ügyfélfogadási időben.
Az árverési felhívás megtekinthető a www.bp18.hu internetes oldalon is.
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Az önkormányzat képviselő-testületének május 19-i ülésén született határozatok

Ingyenes védőoltás a fiúknak is
A június 24-ei számban
megjelentek folytatása.

határozatok
20. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést.
p 21. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egyöntetűen
úgy döntött, hogy az önkormányzat és a „Dohnányi Ernő
Zeneiskola Alapítványa a Tehetséges Muzsikusokért” nevű alapítvány között 2012. június 7-én
létrejött támogatási szerződést
az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerint módosítja. A képviselők felkérték és felhatalmazták
a polgármestert a támogatási
szerződés módosításának aláírására.
p 22. A testület 16 igen szavazattal és 3 tartózkodással
határozott arról, hogy az önkormányzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 74. § (4) bekezdésben
és 76. § (l)-(4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően 2015.
szeptember l-jétől továbbra is
vállalja az illetékességi területén
lévő 21 saját tulajdonában álló
épületben található, az állami
intézményfenntartó
központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó- és ingatlanvagyon
működtetését, a működtetési
kötelezettség alól mentesítést
nem kér.
A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 3 tartózkodással
felkérte és felhatalmazta a polgármestert az előterjesztéshez
mellékelt
szándéknyilatkozat
aláírására.
p 23. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött,
hogy az önkormányzat teljes
mértékben átvállalja az általános iskola 7. osztályába járó és
állandó kerületi lakhellyel rendelkező fiúgyermekek humán
papillóma, illetve condyloma
vírus elleni védőoltásának költségeit.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egyöntetűen felhatalmazta a polgármestert a
273/2015 (V. 19.) sz. határozatban foglalt döntés megvalósításához szükséges intézkedésekre.
A testület 20 igen szavazattal
egybehangzóan úgy határozott, hogy az önkormányzat
a technikai lebonyolítással a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft-t bízza
meg úgy, hogy az anyagi fedezet
az önkormányzat 2015. évi költségvetésében – a PestszentlőrincPestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásai között szereplő „Nem kötelező védőoltások” soron – 12 millió forint
értékben rendelkezésre áll.
p 24. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egyhangúlag
úgy döntött, hogy az önkormányzat 200 ezer forinttal támogatja az Életjel Alapítványnak
a 2015. július 19. és augusztus 4.
között a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra Los Angelesbe
utazó válogatott sportolói részére eszközök és felszerelések beszerzését.
A képviselők felkérték a polgármestert a támogatási szerződés
elkészítésére, aláírására és a
szükséges intézkedésekre.
p 25. A testület 20 igen szavazattal egyetértésben fogadta el
a Pestszentimrei Közösségi Ház
módosító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. A
képviselők felkérték a polgármestert a szükséges intézkedésekre.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta
a Pestszentimrei Közösségi Ház
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
p

az előterjesztés 2. sz. melléklete
szerint.
A testület 20 igen szavazattal egybehangzóan elfogadta a
Kondor Béla Közösségi Ház és
Intézményei módosító okiratát
az előterjesztés 3. sz. melléklete
szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Kondor Béla Közösségi Ház
és Intézményei módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4.
sz. melléklete szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyetértésben elfogadta a Gazdasági Ellátó Szolgálat módosító okiratát az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan jóváhagyta a Gazdasági Ellátó
Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az előterjesztés 6. sz.
melléklete szerint.
A képviselők felkérték a polgármestert a szükséges intézkedésekre.
p 26. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az
Attila u. 9. alatti Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda módosító
okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta a Kerekerdő óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal egybehangzóan elfogadta
a Kondor Béla sétány 2. alatti
Pestszentlőrinci Bóbita Óvoda
módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta
a Bóbita óvoda egységes szerkezetű módosított alapító okiratát
a 4. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyöntetűen elfogadta az Eke u.
16. alatti Pestszentimrei Napsugár Óvoda módosító okiratát az
5. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan jóváhagyta a Napsugár óvoda
egységes szerkezetű módosított
alapító okiratát a 6. sz. melléklet
szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a Dolgozó u. 16. alatti Pestszentlőrinci
Szivárvány Óvoda módosító okiratát a 7. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egyetértésben jóváhagyta a Szivárvány óvoda
egységes szerkezetű módosított
alapító okiratát a 8. sz. melléklet
szerint.
A testület 20 igen szavazattal egybehangzóan elfogadta az Ady Endre u. 127. alatti
Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda módosító okiratát a 9. sz.
melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Zöld Liget óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát az 10. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyöntetűen elfogadta a Csolt u.
4. alatti Pestszentimrei Vackor
Óvoda módosító okiratát a 11.
sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan jóváhagyta a Vackor Óvoda egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 12. sz. melléklet
szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a Vándor
Sándor u. 7. alatti Pestszentlőrinci Vándor Óvoda módosító
okiratát a 13. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta
a Vándor óvoda egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 14. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal

egybehangzóan elfogadta a Tövishát u. 2–6. alatti Pestszentlőrinci Napraforgó Óvoda módosító okiratát a 15. sz. melléklet
szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Napraforgó óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 16. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyetértésben elfogadta a Fülek u. 4. alatti Pestszentlőrinci
Nyitnikék Óvoda módosító okiratát a 17. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan jóváhagyta a Nyitnikék óvoda
egységes szerkezetű módosított
alapító okiratát a 18. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta az Üllői
út 679–681. alatti Pestszentlőrinci Csemete Óvoda módosító
okiratát a 19. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta
a Csemete óvoda egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 20. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egybehangzóan elfogadta a Reviczky Gyula u. 52–56. alatti
Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda
módosító okiratát a 21. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Zenevár óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 22. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyetértésben elfogadta a Szélmalom u. 29–31. alatti Pestszentlőrinci Mocorgó Óvoda
módosító okiratát a 23. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egybehangzóan jóváhagyta a Mocorgó óvoda egységes szerkezetű módosított alapító okiratát a 24. sz. melléklet
szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a Barcika
tér 8. alatti Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda módosító okiratát a 25. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta
az Aprók Falva óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 26. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a Dráva
u. 34/B alatti Pestszentlőrinci
Lurkó Liget Óvoda módosító
okiratát a 27. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egyetértésben jóváhagyta a Lurkó Liget óvoda
egységes szerkezetű módosított
alapító okiratát a 28. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egyetértésben elfogadta az Építő
u. 5. alatti Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda módosító okiratát
a 29. sz. melléklet szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Cseperedő óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 30. sz. melléklet szerint.
A testület 20 igen szavazattal
egybehangzóan elfogadta a Halomi út 113/A alatti Pestszentlőrinci Hétszínvirág Óvoda módosító okiratát a 31. sz. melléklet
szerint.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyöntetűen jóváhagyta
a Hétszínvirág óvoda egységes
szerkezetű módosított alapító
okiratát a 32. sz. melléklet szerint. A képviselők felkérték a
polgármestert a szükséges intézkedésekre.
p 27. A testület 19 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött,
hogy az önkormányzat az alábbi
összegekkel támogatja a nyári
életmódtábor szervezésére az

alapítványok által benyújtott
pályázatokat: Bébidok Egészségügyi Alapítvány 350 ezer forint,
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 150 ezer forint, Életjel Alapítvány 400 ezer forint. (Összesen: 900 ezer forint.) A testület
felkérte a polgármestert a támogatási szerződések elkészítésére,
aláírására és a szükséges intézkedésekre.
p 28. A képviselő-testület 21
igen szavazattal egyhangúlag
felkérte a polgármestert, hogy a
mellékletben szereplő – közlekedésbiztonságot növelő intézkedések, különös tekintettel a gyalogosokra – célok megvalósítása
érdekében az oktatási, szociális,
egészségügyi és sportintézmények környezetében, valamint
a forgalomtechnikailag kiemelt
útszakaszokon a Főpolgármesteri Hivatallal mint az út fenntartójával és forgalomtechnikai
kezelőjével (esetleg az érintett
intézményvezetők bevonásával)
közösen kidolgozott műszaki
ütemterv alapján vizsgálja meg a
megvalósítás lehetőségeit.
p 29. A testület tulajdonosi
jogkörében eljárva 12 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és
2 tartózkodással úgy döntött,
hogy elfogadja a Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. 2014. évi
beszámolóját, amelyben a 2014.
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegben az eszközök
és a források egyező végösszege
11 269 000 forint, a mérleg szerinti eredmény – 886 ezer forint,
továbbá felkérte a társaság ügyvezetőjét a szükséges intézkedésekre annak érdekében, hogy a
beszámolót letétbe lehessen helyezni és közzé lehessen tenni.
p 30. A képviselő-testület 15
igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési
jelentései alapján a 2014. évre
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés 1.
sz. melléklete szerint.
p 31. A testület 14 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és
3 tartózkodással elfogadta a
Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás 2014. évi
munkájára vonatkozó szakmai
és pénzügyi beszámolót.
p 32.
A
képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2014. évi munkájáról szóló beszámolót.
p 33. A testület 13 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és
3 tartózkodással hagyta jóvá a
BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.
p 34. A képviselő-testület zárt
ülésen döntött a PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata
Településfejlesztési Stratégia –
Megalapozó munkarész (helyzetfeltárás és -elemzés, helyzetértékelés című anyag tartalma)
elfogadásáról és a Településfejlesztési Koncepció fejlesztési
irányainak elfogadásáról.
p 35. A testület zárt ülésen döntött a Gyékény tér 1. alatt lévő
(hrsz. 148820) közterület használatából származó használati
díj hátralékának rendezéséről.
p 36. A képviselő-testület zárt
ülésen döntött a szakmai kitüntetések adományozásáról.
p 37. A testület zárt ülésen bírálta el a fellebbezéssel megtámadott I. fokú határozatokat.
p 38. A képviselő-testület zárt
ülésen döntött a Semmelweis-díj
adományozásáról.

Interpellációk

p 39. Kőrös Péter önkormányzati képviselő (MSZP) azzal
kapcsolatban nyújtott be interpellációt dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyzőhöz, hogy a

Belügyminisztérium pályázatot
tett közzé az önkormányzatokat
érintő, 2015-ben tervezett létszámleépítések után kifizetendő
végkielégítések fedezetére.
Az önkormányzati képviselő az
alábbi kérdéseket tette fel a jegyzőnek:
2015-ben terveznek-e létszámleépítést a polgármesteri hivatalban vagy az önkormányzat
intézményeiben? Amennyiben
igen, az mely területeket érinti,
és milyen szakmai szempontok
alapján határozták meg a színvonalas feladatellátáshoz szükséges munkaerő elengedhetetlen
létszámát?
Dr. Molnár Ildikó a kérdésekre
az alábbi választ adta:
A települési önkormányzatok
helyi szervezési intézkedéseihez
kapcsolódó támogatásról szóló
5/2014. (L 31.) BM rendelet 2.
§-a és a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. mellékletének I. 2. pontja – „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatása” –
szerinti létszámleépítés a rendelkezésére álló információk alapján
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában nincs napirenden. A jegyzőnek nincs
tudomása olyan mértékű feladatelvonásról, illetve átszervezési
elképzelésekről, amelyek alapján a polgármesteri hivatal köztisztviselőit érintően indokolt
volna benyújtani a pályázatot.
Amennyiben szervezetátalakítás
miatt mégis szükségessé válna
létszámleépítés, a pályázat VII.
pontjában foglaltak alapján az
igénylésre legkésőbb szeptember
25-ig van mód.
A képviselő-testület a napirendi
pontban nem hozott határozatot.
p 40. Kőrös Péter önkormányzati képviselő (MSZP) Lévai István Zoltán alpolgármesterhez
arról nyújtott be interpellációt,
hogy a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH)
razziája kutyaszaporító telepet
számolt fel a kerületben. A jelenség nem egyedi, más települések is küzdenek hasonló
problémákkal. A tapasztalatok
szerint az állatokkal kapcsolatos
bűncselekmények megelőzésében és felszámolásában komoly
eredményt érnek el azok a települések, ahol erre szakosodott
járőrszolgálatot hoztak létre.
Korábban már folytak tárgyalások az önkormányzat vezetése és az érintett szervezetek
között hasonló járőrszolgálat
felállításáról, azonban ezek az
egyeztetések
megszakadtak.
Kőrös Péter az alábbi kérdéseket
tette fel Lévai István Zoltán alpolgármesternek:
Milyen okok miatt szakadtak
meg az egyeztetések a kerületi
állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásáról? Az önkormányzat
rendelkezik-e elegendő szakmai
tapasztalattal és elégséges létszámmal ahhoz, hogy az állatvédelmi feladatait el tudja látni?
Szükségét érzi-e a kerület vezetése, hogy a jelenleginél hathatósabb, eredményesebb módszerekkel lépjen fel az állatvédelemi
kérdésekben? Az önkormányzat
tervezi-e az állatvédelmi járőrszolgálat felállítását és működésének a támogatását?
Lévai István Zoltán az alábbi
választ adta az önkormányzati
képviselő interpellációjára:
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata az állatvédelmi eljárások lefolytatása során
kitűnő munkakapcsolatot ápol a
társhatóságokkal, társszervekkel
és az állatvédelmi egyesületekkel. Állatvédelmi feladatait a jogszabályoknak megfelelően, kellő
hozzáértéssel és körültekintéssel,
magas színvonalon látta el eddig, és a jövőben is hasonlóképpen kíván azoknak eleget tenni.
A kutyaszaporító telepek léte,
ahol méltatlan körülmények

között, „tenyésztési” céllal sok
kutyát összezsúfolnak, valóban
országos szintű állatvédelmi
probléma. A XVIII. kerületi
Polgármesteri Hivatal, amint
szembesül a jogsértéssel, a jogszabályok nyújtotta keretek
között mindig megteszi a szükséges lépéseket a jogellenes állapotok felszámolására. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal razziájának előzményeként a polgármesteri hivatalhoz
érkezett az állatszaporító telepről szóló bejelentés, amelyet
továbbítottak a NÉBIH-nek. A
telep megszüntetésére irányuló
razziát a polgármesteri hivatal
kezdeményezésére tartották. Az
állattartási eljárások lefolytatása
során, amennyiben az ügy jellege indokolja, és a jogszabály
tájékoztatási kőtelezettséget állapít meg, a hivatal ennek minden esetben eleget tesz, és jelzi a
problémát a NÉBIH-nek.
A Segítő Angyalok Állat- és
Természetvédő Országos és
Nemzetközi Egyesülettel 2014.
május 22-én együttműködési
megállapodásban foglaltak még
magasabb szintű végrehajtása
érdekében a polgármesteri hivatal javaslatot tett az állatvédelmi szolgálat felállítására. Az
egyesület által megfogalmazott
javaslatok, szerződéstervezetek,
feladatok és hatáskörök kialakítása folyamatban van. A polgármesteri hivatal közigazgatási és
hatósági irodájának állattartási
és birtokvédelmi eljárásokkal
foglalkozó kollégái felvették a
kapcsolatot más kerületi hivatalokkal annak érdekében, hogy
egységes eljárási rendet alakítsanak ki, és az együttműködés leghatékonyabb konstrukciójának a
kidolgozására törekednek. Tehát
nincs szó az egyeztetések megszakadásáról, ugyanakkor egy
állatvédelmi szolgálat felállításának kérdéskörét tárgyalva sok
és alapos vizsgálódást igénylő
téma merül fel. Az alpolgármester elmondta, hogy itt említendő
például a szolgálat teljes költségvonzata, a szolgálat tagjainak
jogállása és törvényes lehetőségeik teljes körű tisztázása, a
jogszerű működéshez szükséges
szabályzat lefektetése, valamint
hogy másutt milyen tapasztalatok születtek az állatvédelmi
szolgálatról. A járőrszolgálat
létrehozásával kapcsolatos dokumentációt a szakmai döntéseket követően előkészítik, és a
képviselő-testület elé terjesztik.
A polgármesteri hivatal kellő
szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy az állatvédelemhez
kötődő feladatait ellássa. A létszám tekintetében az állatvédelmi teendők még eredményesebb
ellátása érdekében kötött a hivatal együttműködési megállapodást a Segítő Angyalok egyesülettel, amelytől az azt megelőző
három évben is sok segítséget
kapott.
A polgármesteri hivatal az állatvédelmi feladatok ellátásában
jelenleg is a leginkább eredményre vezető módszerek alkalmazására törekszik.
A képviselő-testület nem hozott
határozatot a napirendi pontban.

Tájékoztató

p 41. Tájékoztatók, bejelentések
A testület 19 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta a Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest X. kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztályának
2014. évben végzett munkájáról
szóló tájékoztatót.
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Szín- és illatkavalkásd lesz Pestszentlőrinc szívében Kultúra

Szárnyra kapott Virágokat nyert a kerület
az ifjúság
Válasz-falak címmel nyílt meg a
Kondenz csoport első önálló kiállítása.
A fiatal művészek alkotásai formailag
és szellemileg egyaránt erősítik egymást.

Az ember és az épített környezet kapcsolatát,
útkereséseit mutatja be a nemrégiben alakult
Kondenz csoport tagjainak alkotásaiból összeválogatott tárlat. Első önálló kiállításukat Nádasdi
Mihály szobrászművész támogatásával június
19-én nyitották a Fehéren Feketén Galériában.
– Hosszú-hosszú évek óta tanakodtunk azon,
hogy hogyan tudnánk összehozni egy olyan
fiatalokból álló művészcsoportot, amely tartósan és magas színvonalon tud együttműködni
és hozzájárulni a kerület kulturális értékeihez.
Ezt mozdította elő a Nemzeti Kulturális Alap
által két hónappal ezelőtt minden kerület számára kiírt köztéri szoborpályázat, amire már
négy fiatal akotóval közösen nyújtottunk be
pályázatot. Az elkészített kisplasztika a repülés
történetét dolgozza fel, és innen ered a megalakult csoport névválasztása is – mondta Nádasdi
Mihály, a galéria vezetője.
Találón, hiszen mint megannyi csodát rejtő apró szemcse álltak össze a csoport tagja is,
hogy összefogásukkal maradandót alkotva, szélesebb közönséget szólítsanak meg. A Kondenz
csoport öt ifjú művésze – Csörgő Tamás és
Kiss Botond grafikus, Magyar Luca kerámikus,
Munkácsy-Kósa Zsuzsanna és Tasnádi Szandra
szobrász – bár eltérő művészeti ágakban mégis
összecsengő témákban alkotott. Környezetükből merítve örökítették meg a természet ismétlődő jelenségeit, a modern világ letisztultságát,
valamint az emberek érzéseit és egymáshoz fűződő viszonyát. A tárlat összeállításában Szabó
Zsófia művészettörténész segédkezett.
Ê Csernai

Tűzzel-jéggel,
államcsőddel

Száz négyzetméter virágos terület beültetésére elegendő virághagymát nyert
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a Flower Your Place – Borítsd be virággal a környezeted elnevezésű nemzetközi virágültető versenyen.

– A növényeket késő ősszel, november környékén
fogjuk elültetni a Kossuth téren. A megújuló tér
fontos szerepet töltött be a pályázatban, mivel
központi helyen van, és a virágok, köztük nárciszok és tulipánok, látványosan szem előtt lesznek
– mondta Kirrné Feicht Ágnes, a XVIII. kerületi
önkormányzat környezetvédelmi csoportjának
vezetője.

A holland szervezésű Flower Your Place pályázat révén jövő tavasszal Pestszentlőrinc szívében
is valóságos szín- és illatkavalkádot élvezhetünk
majd. Amellett, hogy a hagymás és gumós virágok látványa üdítően hat, ezeknek a növényeknek
a kártevőkkel és a növénybetegségekkel szembeni
ellenálló-képessége is kiemelkedő.
Ê P. A.

Lehetünk-e a legvirágosabbak
Magyarországon?

Nyári művészeti
tobzódás

Változatos technikákat és sokszínű alkotásokat sorakoztat fel a Művészeti
Tárló Közhasznú Egyesület nyári kiállítása. A tárlatnak 17. alkalommal ad otthont a Kondor Béla Közösségi Ház.

A hivatásos művészekből és amatőr alkotókból
álló Művészeti Tárló tagjai évente egyszer egy
kollektív kiállításon vesznek részt, ahol a három művészeti ág – képző-, ipar- és népművészet – együtt képviselteti magát, és örvendezteti
meg az érdeklődőket. Az egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából a művészeket és
a vendégeket Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla
Közösségi Ház vezetője köszöntötte. A kiállítást
Buczkó Imre festőművész, az egyesület egyik
alapító tagja nyitotta meg, aki röviden összefoglalta az élményekben és változatos alkotásokban gazdag harminc évet, kiemelve, hogy az
egyesület továbbra is a szellemi örökséget tisztelve és megtartva ápolja és menti a művészeti
és kulturális hagyományokat és értékeket.
– Idén 34 művész 114 alkotását csodálhatjuk
meg, melyek a fától kezdve az üvegig rendkívül
széles palettán mozogva közel 16-féle technikát
és 30-féle anyaghasználatot mutatnak be. Ámde
egy kollektív kiállítás, főleg a nyári időszakban,
sajnos sosem lehet hiánytalan, mivel ilyenkor
már sokan külföldön, illetve alkotótáborokban
töltik az idejüket. Így többek között a népi iparművészeink közül a lószőrékszer- és a mézeskalács-készítő sem tudott megjelenni – mondta
Gombai-Nagy Károlyné, az egyesület elnöke.
A megnyitót László Pál fafaragó tamburajátéka színesítette. A kiállítás nyitvatartási időben
július 26-ig tekinthető meg.
Ê Csernai

Kerületünk különösen jó adottságokkal rendelkezik a zöldfelületek tekintetében
– derült ki Banyár László előadásából. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
vezérigazgatója a Virágos Magyarországért országos környezetszépítő verseny
zsűritagjainak mutatta be Pestszentlőrinc és Pestszentimre parkjait, erdőit, virágoskertjeit, játszótereit, fasorait és egyéb zöldterületeit július 14-én.

Születésnapi
köszöntő
és kiállítás

A vezérigazgató a bemutatójában arra is felhívta a figyelmet, hogy a parkosítás, a virágok és
fák telepítése, gondozása mellett az önkormányzat gondot fordít az energetikai fejlesztésekre is,
amelyek ugyancsak a „zöld kerület” megvalósítását szolgálják. Ahogyan a csatornázási program
is, amely ugyan fővárosi beruházás, ám számos
kerületi finanszírozású kísérőprojektet igényel.
Mint elmondta, a környezetszépítő programok
között említhetjük a játszóterek karbantartását,
a megrongálódott utcatáblák cseréjét vagy éppen
azokat a hulladékgyűjtő akciókat is, amelyeket az
önkormányzat maga szervez, vagy egy-egy országos kezdeményezéshez kapcsolódva valósít meg.

Koncz Eta festőművész kiállítását ifj. Zila László
házigazda köszöntőjét követően Kanizsa József
író, költő, kritikus, a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör titkára nyitott meg.
Koncz Eta tanítómestere Gábor Emil festőművész volt. A főiskolán modern festészetet
tanult, ennek ellenére realista festőnek vallja
magát.
Szívesen dolgozik olajjal, akvarellel, valamint
készít grafikát. Kedvenc témája a magyar táj,
azon belül az Alföld kimeríthetetlen szépsége.
A festőművész többek között a Krúdy-emlékérem, az Aranyecset-díj, a Cserhát Art-díj, a
nívódíj és a Táncsics Mihály-emlékérem birtokosa.
A tárlat megnyitóját követően Keres Emil
Kossuth-díjas, érdemes, kiváló és háromszoros
Jászai-díjas színművészt, a Krúdy-kör tiszteletbeli tagját 90. születésnapja alkalmából Kanizsa József köszöntötte. Keres Emillel Király
Lajos író, költő, műfordító, a Krúdy-kör elnöke beszélgetett a pályájáról, majd a színművész
önálló irodalmi műsorral ajándékozta meg a
közönséget.
Ezt követően Kanizsa József és Király Lajos
Krúdy-aranyemlékérmet adott át Keres Emilnek, majd Pál Dávid és Koncz Eta festőművész
és többen a Krúdy-körből festménnyel ajándékozták meg a színművészt.
A Zila Kávéház nevében ifj. Zila László és
Zila Edit Keres Emilt 90. születésnapja alkalmából egy kinyitott könyv alakú tortával köszöntötték, amelynek érdekessége az volt, hogy
a lapján a színművész Hány élet volt ez című
szonettje volt olvasható.
A műsorban Kanizsa József és Király Lajos
mellett közreműködött Enyedi Béla előadóművész, Tárkány Imre író, költő és Tálas Ernő operaénekes.
Ê Fülep E.

Séta a lakatlan lávamezőkön, a türkizkék gleccserek lábánál vagy a látványos gejzírek között. Izland kifürkészhetetlen vidékét fedezték fel a
látogatók a Lőrinci Nagykönyvtár legutóbbi előadásán.
Az Atlanti-óceán északi részén elhelyezkedő kis
szigetországgal, Izlanddal ismerkedhettek meg
az érdeklődők június 25-én a Lőrinci Nagykönyvtár Népek, kultúrák bemutatása című
előadás-sorozatán. A hegyek, vízesések, gejzírek
és gleccserek övezte tájról Boa Péter geográfus,
földrajztanár mesélt, aki közel két hetet töltött
a végtelen szabadság érzetét keltő vidéken. Előadásából megtudtuk, hogy bár a szigetország
megközelítése nehéz, egy ilyen utazás mindenkinek felejthetetlen élményt nyújt.
A viking és kelta eredetű és sajátos humorral
megáldott izlandi nép egyedi módon birkózik
meg az államcsőddel, a munkanélküliséggel és
a vulkánkitörésekkel egyaránt. A végtelennek
tűnő vidéket alig 300 ezer ember lakja, akik
főleg halászatból és halászati termékek exportjából tartják fenn magukat. Érdekesség, hogy
Izlandon a bálnavadászat még engedélyezett, az
itt élők évente meghatározott számú bálnát foghatnak ki, kizárólag országon belüli fogyasztás
és felhasználás céljára.
Az előadás végén Boa Péter azért elárulta,
hogy a kedvenc úti célja mégis inkább Ázsia,
amelyet már Törökországtól Indonéziáig bejárt.
– Sok helyre szeretnék még eljutni, de jelenleg is egy nagyon izgalmas kalandot élek át,
hiszen két és fél éve született meg a kislányom –
mondta, majd hozzátette, Kamcsatkát és Costa
Ricát feltétlenül szeretné látni, de most boldog,
jelenleg az apaság tölti ki az életét.
Ê Cs. M.
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Az önkormányzat szándékai egyébként nem
voltak ismeretlenek a döntéshozók előtt, hiszen
a kerület részt vett már a versenyen, tavaly jutalomban is részesült az erőfeszítéseiért. A prezentációt követően a zsűri Banyár László, Kirrné
Feicht Ágnes, az önkormányzat környezetvédelmi
csoportjának vezetője és a hivatal szakemberei
vezetésével megtekintette a versenybe benevezett
területeket. Galgóczy Zoltán alpolgármester pedig arról beszélt, hogy az önkormányzat milyen
erőfeszítéseket tett az elmúlt időszakban a környezetünk megszépítése érdekében.
Eredmény novemberben születik.
Ê K. Gy.

A Kávéházi esték rendezvénysorozat
keretében Keres Emil színművészt köszöntötték 90. születésnapja alkalmából a Krúdy-kör tagjai, valamint Koncz
Eta festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás június 25-én a Zila Kávéházban.
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A XVIII. KERÜLETBE
IS MEGÉRKEZETT
A TELEKOM MÉG GYORSABB
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE
�
Budapesten, a XVIII. kerületében is zajlik a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. A fejlesztéseknek
köszönhetően a kerületi Telekom-előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív TVszolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként
országszerte 440 000 új háztartás számára válik
elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet
2015 végéig, amit a vállalat több milliárd
forintos beruházással segít elő. A 18. kerületi
lakosokat is érinti a fejlesztés, így év végéig több
mint 10 ezer itteni háztartás számára nyílik meg
a lehetőség, hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.

– Mit jelent ez az érintett lakosok számára?
Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet,
a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést,
mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést
és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek
az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben
használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat is. Egyúttal új szolgáltatások is elérhetővé
válnak, így például már itt is élvezhetővé válik az
interaktív tévézés számos már meglévő funkciója,
mint például a megállítható és visszatekerhető
élő adás, a programozható és egy gombnyomással rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság,
a Videotéka, vagy a tévé képernyőjén elérhető
változatos online alkalmazások.
2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhető-

en megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb
infokommunikációs megoldásokra alapozva még
magasabb minőségű szolgáltatások váljanak a
XVIII. kerületiek számára is elérhetővé, valamint, a közösségi életet, a helyi kis- és közepes
vállalkozásokat támogató környezet alakuljon ki.
A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi
vállalkozások is profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válhat működésük, javulhat
a8versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan
folytatódik a 4G-s hálózat bővítése is, amely már
most 87%-os kültéri lakossági lefedéssel rendelkezik; a vezetékes és mobilhálózati fejlesztések
hozzájárulnak a Digitális Magyarország célkitűzéseinek mielőbbi megvalósulásához is.
További információ a fejlesztésekről a www.
telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Városgazda
XVIII.Nonprofit
kerület Nonprofit
Zrt., mint tulajdonos
A Városgazda
XVIII. kerület
Zrt., mint tulajdonos
nyilvános
nyilvános
SiO\i]DW~WMiQW|UWpQĘpUWpNHVtWpVUHPHJKLUGHWLD
pályázat útján
történő
értékesítésre meghirdeti a Budapest XVIII., Deák
Budapest
XVIII.,
Ferenc
u. 9-11.telek
sz. alatti
beépítetlen telek ingatlanokat
Ferenc u.
9-11. Deák
sz. alatti
beépítetlen
ingatlanokat
2

2
hrsz:
terület:
m mminimális
vételára:
hrsz:
terület:
minimális
vételára:
144958/1
512
10.240.000
Ft+ÁFA
144958/1 512
10.240.000
Ft+ÁFA
144958/2
506
10.120.000
Ft+ÁFA
144958/2 506
10.120.000
Ft+ÁFA
144958/3
501
10.020.000 Ft+ÁFA
144958/3 501
10.020.000
Ft+ÁFA
144958/4
589
11.780.000
Ft+ÁFA
144958/4 589
11.780.000 Ft+ÁFA

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 18-án 16 00 óra.
A pályázat
benyújtásának
helye: Városgazda
XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság (1181
A pályázat
benyújtásának
határideje:
%XGDSHVWhOOĘL~W,,HP)
2015. augusztus 18-án 16 00 óra.
Pályázati
valamint a jelentkezési
lap iWYHKHWĘ:
2015. július
17-én 800-tól
A dokumentáció
pályázat benyújtásának
helye: Városgazda
XVIII. került
Nonprofit
2015. augusztus 18-án 12 00 óráig
Zrt. Titkárság (1181 Budapest, Üllői út 423. II. em. 1.)
Az átvétel helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divízió
Pályázati
dokumentáció
a jelentkezési lap átvehető:
irodájában,
1181 Budapest,
Baross u.valamint
7. szám alatt.
00
2015. július 17-én
800-tól 2015. augusztus
12 008.óráig
-ig, péntek:
-12.00-ig.
ÜgyfélfogadásLLGĘEHQ:
KpWIĘWĘO-csütörtökig:
8.00-16.0018-án
Az átvétel290-3165.
helye: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
eUGHNOĘGQLlehet:
Vagyongazdálkodási
Divízió irodájában,
A pályázat
ERQWiVN|]MHJ\]ĘMHOHQOpWpEHQ:
2015. augusztus 24-én 9 30 óra.
A bontás
helye:
Városgazda
XVIII.
került
Nonprofit
Zrt. Titkárság (%XGDSHVWhOOĘL~W
1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatt.
423. II. em.
1.)
Ügyfélfogadási
időben: hétfőtől-csütörtökig:
A nyilvános
pályázatipéntek:
eljárás8.00-12.00-ig.
részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi
8.00-16.00-ig,
követelményeit
és a formanyomtatványokat
Érdeklődni
lehet: 290-3165. a Pályázati dokumentáció tartalmazza.

A pályázat bontás közjegyző jelenlétében: 2015. augusztus 24-én
9 30 óra.
A bontás helye: Városgazda XVIII. került Nonprofit Zrt. Titkárság
(1181 Budapest, Üllői út 423. II. em. 1.)

A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel
tartalmi követelményeit és a formanyomtatványokat a Pályázati
dokumentáció tartalmazza.

1181 Budapest, Üllői út 457.
Telefon: +361 290 2989

1181 Budapest, Üllői út 505.
Telefon: +361 291 0009

Professzionális környezet!
Hétköznap:
07 – 16 óráig: 2.200 Ft
16 – 22 óráig: 3.400 Ft
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Még rak!
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Hétvégén:
Szombat: 8 – 20 óráig: 1.900 Ft
Vasárnap: 8 – 18 óráig: 1.900 Ft
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Nincs más dolgod, mint
vágd ki, hozd el hozzánk
ezt a hirdetést és

már a Tiéd is!

Az akció 2015. augusztus 31-ig érvényes.

2015.06.23. 11:38:06
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A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

10%

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron;
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett,
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállalja.

Az akció időtartama: 2015. június 1. – 2015. szeptember 30.

Az akcióban való
részvétel feltételei:
ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

A tervezési szolgáltatás megrendelése és befizetése 2015.09.15-ig
A kivitelezési szolgáltatás megrendelése és 30000 Ft készpénz
előleg befizetése a Társaság pénztárában az akció időtartama alatt
Személyes ügyfélszolgálat:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7.
Telefonszám: 06-30-549-69-22, 06-1-297-0799
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-18:00
K-Sz-Cs: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-13:00

VANNAK DOLGOK,
AMIK NEM VÁLTOZNAK.

DE A HALLÁS NEM ILYEN.
Ne maradjon ki az élet körforgásából. Jöjjön el az éves
ingyenes hallásszűrésre, próbálja ki hallókészülékeinket!
2015. július 13-tól 31-ig várjuk szeretettel az
Amplifon Hallásközpontban. Bejelentkezéshez hívja
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.
amplifon.hu
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Hirdetés

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Fax: +36 (1) 291-8606
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________

Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

n Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb –

nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket,
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések
tárgyait és teljes hagyatékot! Tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga

golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. V. ker
Haris köz 1. LUCIA galéria Tel: 780 5624, Email: luciagaleria@gmail.com

kirándulás
n XVIII. ker. Szentlőrinci Ltp. Nyugdíjas Klub 2015 szeptember 12-én (szombat) egy
napos kirándulást szervez Selmecbánya – környékre külön busszal. Ezt a kirándulást pályázaton
nyert pénzzel támogatja a Polgármesteri Hivatal. Szeretettel várjuk minden nyugdíjas társunk
jelentkezését. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz.
telefonon.
n A Tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja autóbuszos
kirándulásokat szervez: 2015. augusztus 15-én (szombaton) Szigetvár és Pécsváradra, és
szeptember 19-én (szombaton) Mosonmagyaróvár és környékére. Bővebb tájékoztató: Horváth
Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!

ELTARTÁSI SZERZŐDÉS
n 47 ÉVES DOLGOZÓ MAGYAR NŐ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE IDŐS
SZEMÉLLYEKKEL, AKINEK JÓ A HUMORA. KÖLCSÖNÖS MEGÉRTÉS FONTOS! OTTLAKÁS
NEM SZÜKSÉGES, DE MEGOLDHATÓ. 06-70-361-6444

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. a következő
pozíciókba keres munkatársakat:

n Redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés –
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás! Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje!
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás technika.
T.:257-1875, 06-20-9719-201
n Házhoz járó pedikűrös. Tel.: 06 30 634-3460

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, Üzletünkben:mikró,
takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás,1 év
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12 285-34-88 06-30-9-50-17-17 www.
megoldasszerviz.hu
n VARRÓGÉP JAVÍTÁS OTTHONÁBAN. Tel :283-7282

n
KŐMŰVES
SEGÉDMUNKÁS:
Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok:
A Városgazda
XVIII./kerület
Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:
járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. Elvárások: pontos, megbízható
<SDqs^
ͬ^'DhE<^:
ĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
munkavégzés.
Előny, de <ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂnem feltétel: szakmunkás bizonyítvány mélyépítésben
szerzett
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞtüntessék fel: ”Kőműves / Kőműves segédmunkás”!
ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟

n NEHÉZGÉPKEZELŐ, Nehézgépkezelői pozícióba, a következő géptípusokra
E,'W<>S: EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
keresünk munkatársakat:gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17),
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger (0,5-től 3,5
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
tonnáig). Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
jogosítvány, valamint a nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte alapelvárás. Kérjük
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Nehézgépkezelő”!
hZ<K>M͗ DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ

n TETŐFEDŐ-, BÁDOGOS-, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁK, FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS!
Tetőkarbantartás, javítás, komplett tetőátfedés, bádogos munkák, csatornázás, lapostető
szigetelés, kúpcserép lekenés, építőipari munkálatok, szegélyezés, burkolás, viakolorozás,
hőszigetelés (dryvit), vakolás, falazás és egyéb kőműves munkálatok teljeskörű garanciális
kivitelezése. Fakivágást, fűnyírást, kertépítést vállalok. Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény!
Telefon: 06-30/419-4229
n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális
áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764
n Kert -Telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés,
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák
vállalása reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.
hu
n PEDIKŰR – MANIKÜR. Beteg, gombás lábát, otthona kényelmében pedikűrözöm. Hívjon
bizalommal! Tel.: +36-30/310-5902
n REDŐNY alumínium – műanyag, legolcsóbban a gyártótól!!! Reluxa, szalagfüggöny,
MOBIL fix szúnyoghálók, roletta. NAPELLENZŐK DIVATOS, új színekben. INGYENES
felmérés a kerületieknek most 5 % kedvezmény. T.:06-30-401-1029 vVILLANYBOJLER
JAVÍTÁSA, CSERÉJE HÉTVÉGÉN IS. VÍZ, FŰTÉS GIPSZKARTON, ÁLMENYEZET SZERELÉS,
MUNKAVÉGZÉSNÉL DÍJMENTES KISZÁLLÁS. TE.: 294-17-52, 0620-9426882
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől a
kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n 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
n VILLANYBOJLER JAVÍTÁSA, CSERÉJE HÉTVÉGÉN IS. VÍZ, FŰTÉS GIPSZKARTON,
ÁLMENYEZET SZERELÉS, MUNKAVÉGZÉSNÉL DÍJMENTES KISZÁLLÁS. TE.: 294-17-52,
0620-9426882
n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás,
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül!
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294

Oktatás
n OKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon:
0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)
n MATEMATIKÁBÓL, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

FESTMÉNY
n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele

készpénzért. Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

ÁLLÁS
n Takarítónőt keres 4 órás alkalmazotti munkaviszonyban egy XVIII. kerületi cég irodák
takarítására. Kérjük, amennyiben szeretne a munkatársunk lenni, önéletrajzát az info@
paliszander.hu címre küldje el.

INGATLAN /ELADÓ-KIADÓ/
n Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési

kedvezményekkel! Érdeklődés : Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen. Tiszteljen meg bizalmával!

n Azonnal beköltözhető! Gloriett telepen, 4. emeleti, liftes, napfényes 2,5 szoba, étkezős
szép állapotú, 73 m2-es öröklakás 15.5 MFt. irányáron eladó. Tel.: 0670-önkormányzati
lakásom elcserélném saját tulajdonú lakásra ráfizetéssel, akár hitelátvállalással is.
Tel.: 0620-472-9320

	HORGÁSZAT
n A LŐRINCI FONÓ HORGÁSZEGYESÜLET BALÁZS TAVÁN (Budapest, XVIII. Vajk
utca 8.) a horgászengedéllyel rendelkezőknek napijegyes horgászat - 3.000.- Ft - lehetséges,
kerületi lakosoknak 10 % engedménnyel! részletek: +36-70-369-8153

n
BÉRLEMÉNYELLENŐR,
Bérleményellenőr munkatársat
keresünk a következő
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
feladatokra:
bérlemények ellenőrzése és az ezzel összefüggő határidők betartása,
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
közreműködik a végrehajtási folyamatokban, kapcsolattartás a társasházak közös
W>z'KEEK<:
WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
képviselőivel, kezeli
az ingatlan
biztosítással kapcsolatos ügyeit, hirdetések készítése,
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
kezelése, valamint a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.
ĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘
ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
Elvárások: műszaki végzettség,
hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat, jó
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
kommunikációs készség, határozott fellépés, B kategóriás vezetői engedély. Kérjük az
e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Bérleményellenőr”!
h^KD^dZ: hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ

n USZODAMESTER, Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕ ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
keresünk.Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕ ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az
ŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása,
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
a szauna előírás szerinti működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők
ĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
pontos, felelősségteljes
munkavégzés,&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗
műszakosĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
munkarend vállalása. Kérjük az e-mail
Z<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
tárgyában tüntessék
fel: ”Uszodamester”!
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ

n
RAKTÁROS,
Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
anyagmozgatás, rendszerezés,
anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez Ă
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.
Elvárások: középfokú szakirányú
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés
s/>>Ez^Z>S: sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ

ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
n
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS, Feladatok: ügyfelek személyes
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
<ĠƌũƺŬ
fogadása, a beérkezőƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
telefonhívások, e-mail-ek és postai levelek fogadása,
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
feldolgozása és megválaszolása, a Társaság biztosításának kezelése, kárügyintézés,
hivatalos levelezések lefolytatása. Középfokú végzettség, hasonló területen szerzett
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗ PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
tapasztalat, ügyfélközpontúság, kiváló kommunikációs és fogalmazási készség,
valamint biztosítási területen szerzett gyakorlat alapfeltétel. Kérjük az e-mail tárgyában
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
tüntessék fel: ”Ügyfélszolgálati munkatárs”!
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘ ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘

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

Hirdetésfelvétel telefonon:

+36 30/954-2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.
Alacska u. 86. (hrsz. 156058/b) – 649 m2 – hobby telek
Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat
Goroszló 14. fszt. 4. – 14 m2 – üzlet
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda
Havanna u. 46. fszt. – 76 m² raktár
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer
Havanna u. 50. fszt. 217. -9m2 - raktár
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor
B. sétány 16.u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt
Fax: +36 (1) 291-8606
Havanna
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Zöld szám: (80) 202-471
2
Havanna
utca
50.
fszt.
217.
–
9m
–
raktár
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telekE-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________
Küllő Hrsz.: 152638/2 - 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u. 13. fszt. 134. – 20 m2 - raktár
Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt
Üllői út 407. fsz. 3. – 27 m² - üzlethelység
Projekt 18 Kft.
Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.
Fax: +36 (1) 291-8606
Üllői
443.
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. út
sétány
16. fsz.5. – 60 + 31 m² - könyvesbolt Zöld szám: (80) 202-471
Cégjegyzékszám: 01-10-896405
Honlap: www.varosgazda18.hu
Adószám: 14269677-2-43 Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
E-mail: p18@varosgazda18.hu
__________________________________________________________________________________________________________
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m²2 - iroda
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m – iroda
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük
fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.
szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés, vagy
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. július 21. 9.00 - 16.00 óra
Pályázat elbírálása:
2015. július 24. 16.00 óra
Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu
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egyház

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

Nyáron azért civillé is lesznek az atyák, a lelkészek

�

A papokat, az
atyákat, a lelkészeket túlnyomórészt – mondhatni,
szinte mindig – munka
közben, a templomok
oltáránál látjuk. Akkor,
amikor közszereplők.
Nyáron azonban ők
is lazítanak egy kicsit,
nekik is szükségük
van feltöltődésre. Kerületi egyházi személyiségeket kérdeztünk
arról, hogy jut-e idejük
a kikapcsolódásra, a
pihenésre.

Élvezik az
ajándékokat

Ki Erdélyben, ki a Balatonnál, ki fürdőben pihen

Az udvariasság úgy diktálja, hogy a kerületi korelnökkel, a pestszentlőrinci Ibolya utcai kápolna
nyugalmazott plébánosával, a 83. életévében járó
Varjú Imrével kezdjük a sort. Az atya korát meghazudtoló lendülettel és energiával éli a mindennapjait. A nyárból is kiszakít egy rövidke időt,
hogy elutazzon.

– Nekem tálcán kínálkozik a kikapcsolódás,
mert örököltem Cserkeszőlőn egy csendes vidéki
házat, így természetesen ott töltöm el a szabadságom napjait, bár szabadságra valójában sosem
megyek, mert igyekszem mindig Jézus felé fordulva megélni a napjaimat. Ha ezt nézzük, akkor
mindegy, hogy hol van az ember… Mindenesetre a
környezetváltozás nekem is jót tesz, a cserkeszőlői
gyógyvíz pedig, mint mindenkit, engem is megfiatalít.
Varjú Imre: „Igyekszem mindig Jézus
felé fordulva megélni a napjaimat.”


Kétszer mennek,
de csak ketten

„Világcsúcs” Dunavecsén

Erdély és könyvespolc

Háló Gyula baptista lelkész is a határainkon belül
tölti a szabadságát, de nem is egy, hanem két
alkalommal is el tud utazni.

Az idén is mozgalmas a nyara a Kossuth téri református templom lelkészeinek, Sándor Balázsnak és a feleségének, Gabriella asszonynak, mert
a nyári táborok is lekötik az idejüket. A lelkésznőt
kérdeztük a nyári „menetelésről”.

A pestszentlőrinci unitárius gyülekezet lelkésze,
Szent-Iványi Ilona is igyekszik kikapcsolódni a
nyáron. Nem is lenne „igazi unitárius”, ha nem
Erdély felé venné az útját, s nem az ottani gyönyörűséges hegyek között pihenne néhány napot.

– Jól hangzik, hogy kétszer is lesz egy-egy hétnyi szabadságunk a feleségemmel, de úgy vagyok
ezzel, mint az az ember, akik nagyon szereti a hivatását. Azt mindig mindenhova magával viszi,
nem tud kibújni a bőréből, mert nem is akar. Belőlem sem lesz más, örökre lelkipásztor maradok.
Mivel már nagyok a gyermekeink, nem nyaralnak
az „öregekkel”, s azt hiszem, mi is jobban ki tudunk kapcsolódni, ha csak kettesben vagyunk a
feleségemmel. A legidősebb gyermekem a nyáron kapja meg a diplomáját, akkor természetesen
együtt lesz a család. Ketten egyetemisták, a „legkisebb nagy” pedig gimnáziumba jár. De hogy
válaszoljak a kérdésére: Földváron és Kiskörösön
töltünk egy-egy hetet a feleségemmel.

– Legyünk bármennyire is elfoglaltak, kell időt
szakítanunk arra, hogy együtt legyen a család,
mert van nekünk egy Kincsőnk, egy Pannánk, egy
Balázsunk és egy Mátyásunk. Igaz, mindennap
látjuk őket, de azért a közös kikapcsolódás mindig jobb és szebb. Az első programunk felejthetetlen lesz, az biztos. Dunavecsén találkozik a nagy
család, ami azt jelenti, hogy a férjemnek mind a
12 testvére ott lesz, vagyis a 13 szülőpárnak valamennyi gyermeke, mind a 33. Azon túl, hogy
senki senkit nem talál meg, csodás és felemelő ez
az együttlét, s élvezzük az Istentől kapott ajándékainkat… Utazunk Balatonszemesre is, ahol – ha
szabad dicsekednem – Balázzsal mi leszünk a
Balaton-NET konferencia arcai.

– Számunkra Erdély olyan, mint a második
fővárosunk. Néhány napja érkeztem haza Kolozsvárról, ahova a hivatalos elfoglaltságom szólított.
Teljesen biztosnak még nem mondhatom, de remélem, nyílik lehetőség pár nap kikapcsolódásra az
erdélyi hegyek között, Székelyudvarhelyen, aminél idegnyugtatóbbat elképzelni sem lehet. Olyan
egyedüllét ez ott, hogy mégsem vagy egyedül,
mert érzed az Úr közelségét… Biztosnak látszik,
hogy el tudok utazni egy hétre Kehidakustyánba,
ahol a gyógyvíz nekem is jót fog tenni. Emellett
természetesen takarítani is fogok, ami nem olyan
egyszerű… Az ötezer kötetes könyvtáram megköveteli a törődést. Valamennyi kötetet leszedem,
leporolom, úgy teszem vissza a helyére. Nem kis
munka.
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Megköszöni a Jóistennek
Benke atya: ervezett műtét, nem tervezett fertőzés…

Benke Istvánt, az Árpád-házi Szent
Margit katolikus templom plébánosát is kerestük, mondja el, mivel
tölti a nyarat, jut-e ideje utazásra,
kikapcsolódásra. A könnyed válasz
helyett azonban egészen mást hallottunk… Az atya komoly műtéten
és betegségen esett át az elmúlt
hónapokban.

– Mi történt valójában? Azért kérdem, mert
amikor korábban találkoztunk, nem volt különösebb problémája. Léteztek kisebb „szívzűrei”,
de ezeket leszámítva nem volt gond az egészségével. Most meg csőstül jött a baj…
– Volt egy tervezett csípőprotézis-beültetésem, amiről ma már szinte az mondható, hogy
rutinbeavatkozás. Jól is sikerült az operáció,
ám néhány nappal később súlyos bélfertőzést

kaptam. Amikor rám tört a betegség, nem mindennap lehettem biztos abban, hogy megérem a
másnapot…
– Mikor volt ez, és mennyi ideig volt kritikus az állapota?
– A csípőprotézis-műtétre húsvét után mentem be a kórházba, bízva abban, hogy rövid
időn belül hazajöhetek, és itthon fejeződik be a
gyógyulásom.
– Mi lehetett a bélfertőzés oka?
– Valójában nem tudom… Mondták ezt is,
azt is… De ha tudnám, akkor sem beszélnék
róla, már csak azért sem, mert minél előbb szeretnék túllenni még a rossz emlékén is.
– Ahogy mondta, már otthon van, a Szent
Margit Plébánián gyógyul. A megpróbáltatások
után erőre kapott annyira, hogy ellássa a papi
szolgálatot?
– Azt, hogy igen, ma még csak nagyon óvatosan merem kijelenteni, hiszen a műtét a mozgásomban akadályozott, a fertőzést pedig még a
mai napig nem tudtam kiheverni. Azért hála istennek, napról napra jobban érzem magam. Az
még sajnos messze van, hogy azt mondhassam,
egészséges vagyok.
– Azok után, amiket most hallottam öntől,
nem is teszem fel a kérdést, ami miatt eredetileg
hívtam, vagyis hogy megy-e szabadságra a nyáron, s ha igen, hova…
– Gondolhatja, mi lett volna a válaszom…
Az idén nem lesz szabadság, és azt hiszem, még
a templomunk utcájából sem nagyon megyek ki.
Csak lábadozásra futja, meg arra, hogy kérjem a
Jóistentől a reménybeli teljes gyógyulást.
„Az még sajnos messze van,
hogy azt mondhassam, egészséges
vagyok.”


Nonstop
táborozás a
Kossuth téren
Korábban már beszámoltunk arról, hogy
a Kossuth téri református templom lelkészei idén nyáron is kiveszik a részüket a
nyári táboroztatásból.
Azóta eltelt egy hónap, s arról számoltak be a „Kossuth tériek”, hogy két táboroztatáson már túl vannak.
– Amint megígértük, a premiert az idén is az
ovisok és a kisiskolások jelentették. Öt-öt napot
töltöttek el a templomunk kertjében. Nem túlzok,
ha azt mondom, élményekkel telve mentek haza az
utolsó nap után. Legalábbis ezt lehetett leolvasni az
arcukról, és erről árulkodtak a mondataik is, amelyeknek a fő üzenete az volt, hogy jönnek jövőre is.
Ha jönnek, mi nyílt szívvel és lélekkel várjuk őket –
mesélte Sándor Gabriella lelkész, aki emlékeztetett
rá, hogy júliusban a táboroztatások során először
egyhetes német nyelvi tábornak adnak otthont.
– Egy híján harmincan jelentkeztek ebbe a táborba. A tanítást természetesen nem iskolai szigorral kell érteni, sokkal inkább szórakoztató módon
csöpögtetjük bele a gyerekek fejébe a németet. A jelentkezők száma bennünket is meglepett – mesélte
a lelkész.
Arra, hogy hasznos lesz a nyelvkurzus, a Németországból, a Nürnberg melletti Neukirchenből és a
Bodeni-tó közeléből érkező tanárok személye volt a
garancia. Mint Gabriella elmondta, ők a tudásukon
túl a lelküket és a türelmüket is hozták a gyerekeknek.
Az elme csiszolásán túl arra is figyelnek a táboroztatók, hogy a kezek is ügyesek legyenek.
– Nem tudom, hányan tudják, de él itt Lőrincen
egy hölgy, aki mestere a szakmájának, a fazekasságnak. Szabóné Farkas Judit vállalta, hogy mindennap eljön, és megtanítja a táborozóknak e szép
szakma alapjait.

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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Három színpad, közel 100 bogrács és pálinka bőséggel – találkozzunk szeptember 4–6. között a Bókay-kertben! Kultúra

�

Egy igazi díva
fellépése zárja
szeptember
6-án a Szeptemberi
Kóstoló idei programját. Az Anna &
the Barbies élén
színpadra álló Pásztor Anna előtt azért
még számos sztár
fordul meg a Bókaykert színpadain.

Hagyománnyá vált az elmúlt
években, hogy a Szeptemberi
Kóstoló nulladik napján, vagyis
péntek este a magyar klasszikus rock sztárjai hangolják rá
a Bókay-kert közönségét a következő két nap eseményeire.
Megfordult már itt a Karthago,
a Bikini, a KFT, idén pedig a
hard rock három veterán, ám
a mai napig népszerű csapata
ad koncertet a Nagyszínpadon:
a Gesarol, a Mobilmánia és a
Lord. Szeptember 4-én tehát
várhatóan emelkedik az egy főre
jutó motorosok száma a Bókaykert környékén, a dresszkód pedig egész biztosan a farmer és a
bőrdzseki lesz.

A díva és
a tücsökraj

Műfajok és ízek keveredése a Szeptemberi Kóstoló kínálatában

Sport a
kóstolón
A sport iránt érdeklődők kora
tavasz óta mind több eseményen találkozhatnak a frissen
alapított Városgazda Utánpótlás
Akadémia sportolóival, szakvezetőivel. A futball és az úszó
szakosztály mellett bemutatkoztak már a harcművészek is, akik
a Szeptemberi Kóstolón újra az
érdeklődők elé állnak. A Nagyszínpadon pénteken thai-box,
a Fesztiválszínpadon szombaton a thai-box mellett ökölvívás és aerobic, vasárnap pedig
karatebemutató lesz.

Fakanál a kézbe!

A kóstoló középpontjában
természetesen idén is a gasztronómia és a főzőverseny áll,
amelyre a rendszeres résztvevők
már jó előre készülnek, az italok közül pedig a pálinkáé lesz
a főszerep. A benevezett ételeket a szokásoknak megfelelőn
szakmai zsűri bírálja el, amelynek élén – ahogyan az elmúlt
években is – Kovács Lázár ízlel. A www.szeptemberikostolo.
hu weboldalon augusztus 3-tól
nevezhetnek a megmérettetést
vállaló közösségek. A jelentkezésen gondolkodhatnak már a
gyerekcsapatok is, hiszen a vasárnap délelőtt hagyományosan
az ő versengésük ideje.

Retró, kelta,
nóta
A „régi idők” zenéjét a szombati
napon is megidézi majd néhány
előadó a Nagyszínpadon, például a Közért és a Retróleum
zenekar, a Kovács Áron vezetésével működő StarMachine, valamint a Fesztiválszínpadon fellépő The Bits Beatles együttes. A
retromuzsika azonban csupán
egy szelete a programnak – még
ha vaskos is –, a teljes kínálat az
előző évekhez hasonlóan igen
sokszínű. A Fesztiválszínpadon
szombaton Szóka Júlia és zenekara ad nótaműsort, őket az
alternatív világ egyik sikercsapata, a Maszkura és a Tücsökraj, majd a Holdviola zenekar
követi. A Szabadtéri színpadon
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Egyre többen nem bográcsban főznek, hanem tárcsán sütik az ínyencségeket
ezen a napon folytatódik egy sikeres kezdeményezés. A kerületi
illetőségű Serica folk and roll
band másfél-két évvel ezelőtt

kelta fesztivált rendezett a Rózsa
Művelődési Házban az ír és skót
zenét játszó, illetve kelta táncokat bemutató legjobb hazai elő-

adók részvételével. A fesztivált
második alkalommal a tavalyi
Szeptemberi Kóstoló keretében
rendezték meg, és úgy tűnik,

itt találta meg a helyét. Ezen
az őszön is a műfaj kiválóságai
mutatkoznak be a fesztiválközönség előtt.

A vasárnapi
programban a
gyerekek régi
kedvence, Levente
Péter is színpadra
lép. A kiváló
művész az elmúlt
évtizedekben számos
televíziós és színházi
produkcióval,
lemezzel
szórakoztatta az
ifjabb generációkat,
Bókay-kerti
szereplésének így
bizonyára az anyukák
és az apukák is
örülnek.
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Már a feng shui is tanulható

Öt éve a kertben

Szeptembertől még gazdagabb kínálattal várja régi és új hallgatóit a kerületben
szervezett Nyugdíjas Akadémia.

A 2005-ben alapított Madách Filmklub tavaly indította el a tizedik évadját, idén pedig
jubilál a Bókay-kertmozi is: hamarosan megkezdődik a Bókay-kertben nyaranta működő
filmszínház ötödik sorozata.

„Határozottan kijelenthetem, hogy az ös�szes szeniorképzésünk közül a XVIII.
kerületi a legjobban működő Nyugdíjas
Akadémia. Ez Ughy Attila polgármester úr
támogatásának és a helyi szervezők lelkiismeretességének köszönhető” – mondta korábban Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) vezetője, az akadémia
intézményi szervezője.
A képzés alig néhány év alatt nagy utat
tett meg, ma már kétségtelenül a legsikeresebb kerületi kulturális kezdeményezések
egyike.
Fő ismérve, hogy a kínálata folyamatosan bővül. Ez az akadémia tökéletesen
igazolja azt a tézist, amely szerint a mai
hatvanon túliak legalább olyan nyitottsággal állnak a világ dolgaihoz, mint a tizenévesek, viszont a fiatalokat jellemzőnél
nagyobb kedvvel és kitartással hajlandók
új ismereteket szerezni. Az első néhány év
alatt robbanásszerűen emelkedett a hallgatók létszáma, és azóta is folyamatosan növekszik. Ez a jól megválasztott témáknak és
a kiváló előadóknak köszönhető, valamint
annak, hogy az előadások mellett futó tanfolyamok kínálata szemeszterről szemeszterre bővül és színesedik. A szerkezetét tekintve nem
változott a Nyugdíjas Akadémia: kéthetente tartanak egy-egy témakörben előadásokat, emellett
bárki jelentkezhet akár több tanfolyamra is, amelyek között idegen nyelvek, vallástörténet, étkezéstörténet, geopolitika és sok egyéb szerepel.
– Az ősszel induló kurzusok között várhatóan indul egy feng shui tanfolyam is. Ez újdonság
– árulta el Jászberényi József.
A kurzusok száma egyébként összesen 14, ami már sejteti, hogy szinte mindenki találhat
köztük kedvére valót. Pontos indulásukról a Városkép és a bp18.hu weboldal a későbbiekben ad
tájékoztatást.
Iszlám, Ázsia, karácsony
Az előadások sorrendjét és tematikáját viszont pontosan ismerjük már.
Szeptember 26-án Jászberényi József Megújuló városaink – megújuló
jövőnk, október 10-én Pais István Az ókori görög szellem időszerűsége, november 7-én Udvarvölgyi Zsolt Az iszlám jelene, november 14-én
Nemes György Gyakori balesetek, sérülések és a kezelésük időskorban, november 21-én Soós Andrea Klára Mire ügyeljünk az interneten?,
november 28-án Jászberényi József Ugranak a „kistigrisek”?, december
12-én pedig Szikra Renáta Karácsonyábrázolások a nyugati művészetben
című előadása hangzik el.


A szervezők – Kardos Gábor volt önkormányzati képviselő és a barátai – remélik, hogy a nézők nemcsak
az alkotások kedvéért érkeznek, hanem a társaságért is, és hogy a szabadtéri programok éppolyan kellemes
beszélgetős-vitázós klubos hangulatban folynak majd, mint a Polgárok Házában.
A bemutatandó filmek a nyarat idézik, és az ingyenes vetítések a hagyományoknak megfelelően szombat
esténként 20.30-kor kezdődnek. (Az esőnap vasárnap, s a műsor ugyancsak este fél kilenckor kezdődik.)
Július 25-én a Folyó szeli ketté című Oscar-díjas filmre várják az érdeklődőket, augusztus 1-jén az Oscarés Golden Globe-jelölt Csokoládé című romantikus vígjátékot vetítik. Augusztus 15-én Russell Crowe főszereplésével az Oscar-díjas Kapitány és katona: A világ túlsó oldalán című igazi nagy kalandfilmmel zárul
a szabadtéri sorozat.
A szervezők az idén kísérletképpen csütörtökön is tartanak egy vetítést: augusztus 6-án, 20.30-kor
Ridley Scott rendezésében és szintén Russell Crowe főszereplésével a Bor, mámor, Provence című remek
hangulatú, igazi nyári filmet láthatjuk, de esőnap ekkor nem lesz.
A vetítések látogatottsága Dél-Pest talán legszebb közparkjában évről évre növekszik. A jó filmek, a remek hangulat egyre több látogatót vonz nemcsak a kerületből, hanem a környező kerületekből, Csepelről,
sőt Budáról is.
A filmekről részletes ismertető a www.bp18.hu programajánlójában található.
Ê K. Gy.

Pest-budai Látkép
A HetiVálasz havi melléklete

Keresse a

július 23-i számban!

www.válasz.hu

Az

összefogás lapja
a Duna két partján

143x91_pest-budai.indd 1

6/19/15 9:37 AM
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programajánló

A Szent István-napi hagyományt folytatja az Együtt Pestszentimréért Egyesület

Programok
Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Szeptember 5. 17 óra: 60 év
írásokban, képekben – Kun
György képzőművész jótékonysági jubileumi estje a művészetekért. A kiállítást Garamvölgyi
Béla festőművész nyitja meg.
Szeptember elejétől újraindulnak
a közkedvelt tanfolyamok, foglalkozások (zumba, callanetics,
gerinctorna), és ismét várja
leendő hallgatóit a New Dance
World, a modern táncok iskolája
is. A részletekről az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási
idejében az itt található Ticket
Expressz-irodában jegyek
válthatók koncertekre, kiállításokra és színházi előadásokra.
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejövetelekre előzetes
egyeztetés alapján.
Lőrinci Sportcsarnok

Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Július 31. 18 óra: PLERBudapest–Dabas férfi kézilabda
felkészülési mérkőzés
Augusztus 19. 18 óra: PLERBudapest–Vác férfi kézilabda
felkészülési mérkőzés
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.

Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges
pályán folyamatosan lehet
sízést, snowboardozást tanulni.
Egyéni és csoportos oktatás 3
éves kortól kezdve az emberi
élettartam és a vállalkozó kedv
határáig. A csoportokat életkor
és tudásszint szerint állítjuk
össze. Beiratkozás szerdánként
16–19 óráig, szombatonként 10–13 óráig. A pályán
szakképzett oktatók, különleges
minőségű mesterséges burkolat,
két sífelvonó, egy mozgójárdafelvonó és esti világítás segíti a
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: www.siiskolabokaykert.hu.
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Július 22. 16.30: Kézműves
foglalkozás – Benedek Elek:
Péter és Pál (zacskóbáb)
Július 29. 16.30: Kézműves
foglalkozás – mókás papírállatok
Augusztus 5. 16.30: Kézműves
foglalkozás – cápák, bálnák és
egyéb halak
Augusztus 12. 16.30: Kézműves
foglalkozás – gumilapállatok,
-figurák
Augusztus 19. 16.30: Kézműves
foglalkozás – gyöngyfűzés
A foglalkozások a beiratkozott
olvasók számára ingyenesek. A programokról készült
képek megnézhetők a http://
picasaweb.google.com/lorinc.
konyvtar honlapon.
A Galéria 18 kiállítóteremben
augusztus végéig Katulicz
László festményei és grafikái
tekinthetők meg.
62 éven felüli olvasóink ingyen
internetezhetnek a könyvtárban!
A könyvtár nyári nyitva tartása:
hétfőn, szerdán és csütörtökön
13–19 óráig, kedden és pénteken 9–14 óráig. Szombaton és
vasárnap zárva.
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
A könyvtár a nyári szünet után
augusztus 3-án, hétfőn nyit.
Augusztus 6. 10 óra: Csevegő
csütörtök
Augusztus 12. 16 óra: Receptcsere – befőzés közösen, avagy

ki, hogyan teszi el a télirevalót?
Augusztus 26. 16 óra: Kézműves foglalkozás – fényképkeret
készítése
Augusztus 28. 17 óra: Könyvajánlók klubja – ki milyen
könyvet olvasott a nyáron?
Szeptember 2. 16 óra: Kézműves foglalkozás – órarend- és
könyvjelzőkészítés
Szeptember 3. 10 óra: Csevegő
csütörtök
Szeptember 9. 16 óra: Receptcsere – új ízek, új ételek
felfedezése
Pestszentimrei
Könyvtár

Nagykőrösi út 56.

Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
A könyvtár július 27-től augusztus 30-ig zárva tart.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Július 16. 14 óra: Fehér asztalnál – a NYÉVE összejövetele:
rongyos bál
Július 18. 15 óra: Ha bemegyek
a templomba – a Fráter Lóránd
Nótakör zenés-táncos műsora
Július 19. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Július 26. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 1. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely
Augusztus 1. 15 óra: Mulassunk együtt – a Marsai Dalkör
összejövetele
Augusztus 2. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 3. és 7. között:
Könyvkötő tábor. A foglalkozások reggel 9 órakor kezdődnek.
Augusztus 8. 9 óra: Kerámia és
tűzzománc nyitott műhely
Augusztus 9. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Augusztus 15. 8 óra: Baba-mama holmik börzéje
Augusztus 15. 9 óra: Kerámia
és tűzzománc nyitott műhely
Augusztus 15. 15 óra: Nem
hullott könny a szeméből – a
Fráter Lóránd Nótakör zenéstáncos műsora
Augusztus 16. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Augusztus 22. 9 óra: Kerámia
és tűzzománc nyitott műhely
Augusztus 22. 15 óra: Tere-fere
klub
Augusztus 23. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Augusztus 24. és 28. között:
Kerékpáros tábor. A programok
reggel 9 órakor kezdődnek.
Augusztus 29. 9 óra: Kerámia
és tűzzománc nyitott műhely
Augusztus 29. 19 óra: Drakula
– az Otthon Theatrum szabadtéri előadása. (Esőnap: szeptember 12., a kezdési időpont
ezen a napon is 19 óra.)
Augusztus 30. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Szeptember 2. 18.45: Zumba
Nikivel
Szeptember 5. 9 óra: Kerámia
és tűzzománc nyitott műhely
Szeptember 5. 15 óra: Mulassunk együtt – a Marsai Dalkör
összejövetele
Szeptember 6. 8.30: Ingyenes
jóga
Szeptember 6. 10 óra: Ingyenes
önvédelem
Szeptember 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Kiállítások: július 26-ig a
Művészeti Tárló, július 28. és
augusztus 14. között a XVIII.
kerületi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat, augusztus 18.
és szeptember 4. között a Sokk
Art Művészeti Csoport tárlata
tekinthető meg az aulában.
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 06-20-316-9885

Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek – a
hétköznapi tárgyak mesés
világa címmel kiállítás a KÖKI
Terminálban (II. emelet, 253-as
helyiség). A kiállítás keretében
kéthetente szombatonként
10 és 18 óra között ingyenes
gyermekprogramokkal várjuk az
érdeklődő családokat. Időpontok: július 18., augusztus 1.,
15., 29.
A kiállítás szeptember 29-ig,
keddtől szombatig 10 és 18 óra
között látogatható. A betérők
Zorkóczy Éva babáit, Bartos Ildikó mackóit, Gazdik Mária kézzel
horgolt mesefiguráit és Zsolnai
Mihály fafaragó alkotásait is
megtekinthetik. Részletes információ a gyűjtemény honlapján.
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés alapján.
A Kossuth téri sörfesztiválon
(augusztus 14–16.) és a Szeptemberi Kóstolón (szeptember
5.) saját standunkon várjuk a
kedves érdeklődőket, látogatókat!
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Nyári táboros csoportok
fogadása előzetes telefonos
bejelentkezés alapján (06-20921-4414).
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 és 18 óra között tart nyitva. Július 20. és augusztus 24.
között zárva lesz, de telefonos
ügyeletet tartunk. A hivatalos
ügyekkel, a kutatószolgálattal
kapcsolatban hívható telefonszámok: +36-20-316-9885
(központi iroda), +36-20-2850667 (Múzeumsarok).
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
Nyári táboros csoportok
fogadása előzetes telefonos
bejelentkezés alapján (06-20921-4414).
Nyitva tartás előzetes telefonos
egyeztetés alapján.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Július 23. 16 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás
Július 25. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Zenél a Magic Duó.
Belépőjegy: 600 Ft. Fontos: az
előző lapszámban megjelent
információval ellentétben a
tervezett helyszín mégis a PIK
Ház!
Augusztus 3. és 7. között 10
órától: Kreatív kézműves tábor
Balogh Kata és a Lila Cápa
vezetésével. Részvételi díj: 1800
Ft/nap, 8000 Ft/hét. Előzetes
jelentkezést kérünk!
Augusztus 8. 15 óra: Nosztalgia
táncklub. Zenél a Magic Duó.
Belépőjegy: 600 Ft. Tervezett
helyszín: PIK Ház.
Augusztus 16. 11 óra: Utcazenebona a pestszentimrei Hősök
terén. Népzenei koncert és
táncház. Zenél: Szűcs Sándor és zenekara, a táncházat
vezeti: Vörös Árpád. A részvétel
ingyenes.
Augusztus 22. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél a Magic
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Tervezett helyszín: PIK Ház.
Augusztus 24. és 28. között
17 órától: Néptánctábor Kováts
Judit vezetésével. Részvételi díj:
3000 Ft/hét. Előzetes jelentkezést kérünk!
Szeptember 2. 18 óra: Képmások másképpen – a Sándor
László intarziaportréit bemutató
kiállítás megnyitója. Köszöntőt

mond: Hegyi Béla képzőművész,
közreműködik: Deákné Ács
Enikő és Börzsönyi Erika.
Szeptember 4. Erdő-mező barangoló. Önköltséges kirándulás
Reimann Katalin vezetésével.
További információ a +36-30350-3266-os telefonszámon és
a reimank@t-online.hu e-mail
címen kapható.
Szeptember 4. 15 óra: Nyugdíjas nótadélután régi idők ismert
dallamaival. A belépés ingyenes.
Szeptember 5. 15 óra: Nosztalgia táncklub. Zenél a Magic
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
A nyári időszakban a tanfolyamok döntő többsége szünetel,
szeptemberben azonban újraindulnak. A KRESZ-tanfolyam
(hétfőn, szerdán és pénteken),
valamint a nyugdíjasklub csütörtöki foglalkozásai folyamatosak.

zenebona
Az Utcazenebona sorozat idei
záróeseményeként hamisítatlan magyar táncházra
invitálják a közönséget a
pestszentimrei Hősök terén
felállított színpadhoz. A talpalávalót Szűcs Sándor Borfolk
nevű bandája szolgáltatja, a
táncházat pedig Vörös Árpád,
a Tébláb Művészeti Iskola
vezetője vezeti.
A rendhagyó térzenei esemény célja a népi hagyományok ápolása. Az Utcazenebona című koncertsorozat
remélhetőleg kedvet csinál a
későbbiekben elindítani tervezett Perdülj, Pestszentimre!
sorozatban való részvételhez
is.
Időpont: augusztus 16.
(vasárnap), 11 óra.
A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásának köszönhetően
a részvétel ingyenes.

Vár a KÖKI
Készíts mókás termésképeket! Vegyél részt társas
ügyességi játékokban! Nézzünk együtt meséket korabeli
diavetítő készüléken!
A Mesék, mackók, mesterek
című kiállításhoz kapcsolódóan kéthetente szombaton
gyermekprogramokkal várják
az érdeklődő családokat a
Tomory Lajos Pedagógiai és
Helytörténeti Gyűjtemény
KÖKI Terminálban lévő
időszaki kiállítóhelyén (II.
emelet, 253-as üzlethelyiség).
Időpontok: július 18., augusztus 1., 15., 29.
A részvétel ingyenes!

Kreatívan
és művészien
Aki igazán sokrétű, az
alkotókészségét és a művészi
hajlamait egyaránt megmozgató
tevékenységre vágyik, még
jelentkezhet a Rózsa Művelődési Ház által szervezett kreatív
művészeti napközis táborba.
Az egyhetes program délelőtti
játékos drámafoglalkozását
Tósoki Anikó pedagógus,
előadóművész, mentálhigiénés
szakember vezeti. Délután a
tárgyalkotó tevékenységeké
lesz a főszerep, amelyek
keretében a textilfestést, a
batikolást, a nemezelést, a kavicsfestést is ki lehet próbálni,
kikapcsolódásként pedig „Ki
mit tud?” és különféle szabadidős játékok is lesznek.
A tábor ideje és helye: július
27–31., Rózsa Művelődési
Ház (Városház utca 1–3.).
Jelentkezni személyesen a
Rózsában vagy a 290-9498-as
telefonszámon lehet.
Részvételi díj: 16 500 Ft.

Utcabál
Pestszentimrén
Szent István-napi mulatsággal köszönti az államalapítás ünnepét az Együtt Pestszentimréért Egyesület. Az
utcabál hangulatát hagyományosan színpadi programok, néptánc és kirakodóvásár alapozza meg.
Az Együtt Pestszentimréért
Egyesület (EPE) 2006 óta évről évre megörvendezteti a
kerület lakosait és a környéken élőket egy jó hangulatú
utcabállal Szent István-nap
előestéjén, augusztus 19-én.
A szervezők célja a szórakoztatás mellett a magyar
kultúra ápolása és a hagyományőrzés, így a rendezvény
minden évben néptáncbemutatóval és kenyéráldással kezdődik, melyet idén a
Pestszentimrei Református
Egyházközség végez.
A vásári hangulatot a
Sportkastély parkolójában
felállított sörsátrak, lángossütők és kürtőskalács-készítők hozzák, míg a gyerekeket
ugrálóvár és lufik csalogatják a rendezvényre. Az est hangulatát tűzijáték emeli, ami után a Chameleon zenekar tagjai a húrok közé
csapnak, színvonalas produkciójukkal és széles repertoárjukkal a
kezdetektől garantálva a jó hangulatot az EPE utcabáljain. A mulatság várhatóan 16 órakor veszi kezdetét, és a táncos kedvűek 23 óráig
koptathatják az utcaköveket.
Ê Csernai

Európai
Uniós
beruházás

A Fővárosi Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőségének épületén
Budapest Főváros Kormányhivatala hosszú távú
tervei között szerepel, hogy minél több telephelyét megújuló energiaforrások nagy arányú hasznosításával működtesse. használt ingatlanokbanA
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének
fenntartási költségei csökkentése érdekében pályázatot nyújtott be napelemes rendszer kiépítésére, és nyertes pályázatával a Széchenyi 2020
program keretében 31,99 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
A közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező, a Sollight Energia ESCO Kft. 36 kVA összteljesítményű áramtermelő napelemes rendszer tervezését és telepítését valósította meg.
A rendszer egy úgynevezett háztartási méretű kiserőmű,
amely a villamos közüzemi hálózatra csatlakozik. Lényege,
hogy a Nap sugárzását fényelektromos jelenség segítségével
villamos energiává alakítja át, amit saját fogyasztásra termel
meg.
Az elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület
energiafogyasztásának csökkentését segíti elő, hanem annak
környezetbarát működését is. A beruházás ezért környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel az energia megtermelése
során a környezetterhelés nagy mértékben csökken.

Európai
Uniós
beruházás

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola hosszú
távú tervei között szerepel a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú hasznosítása az
általa fenntartott intézményben. Az iskola fenntartási költségeinek csökkentésére pályázatot
nyújtott be egy napelemes rendszer kiépítésére.
A nyertes pályázat a Széchenyi 2020 program keretében 12,40 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A nyertes kivitelező (Renergy Bt.) 18 kVA összteljesítményű
áramtermelő napelemes rendszer tervezését és telepítését valósította meg.
A rendszer úgynevezett háztartási méretű kiserőmű, amely
a villamos közüzemi hálózatra csatlakozik. Lényege, hogy a
Nap sugárzását fényelektromos jelenség segítségével villamos
energiává alakítja át, amit saját fogyasztásra termel meg.
Az elnyert európai uniós támogatás nemcsak az épület
energiafogyasztásának csökkenését segíti elő, hanem annak
környezetbarát működését is. A beruházás ezért környezetvédelmi szempontból is jelentős, mivel az energia megtermelése
során a környezetterhelés nagy mértékben csökken.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Új a diri, „jön” a futballakadémia, nagy terveket sző a SZAC Sport
Pisont István igazgatja a jövőben a lőrinci futballisták munkáját

Újra király lesz?

�

A nagy hőség ellenére is sokan
vettek részt a tájékoztatón, amelyen – bár kissé hosszúra nyúlt
– a szervezők annyi információt
adtak át az újságíróknak, hogy
azt akár egy nemzetközi sportszövetség is megirigyelhette volna.
Nézzük távirati stílusban,
miről is volt szó…
Sztárt igazolt a klub, amelynek rövidesen megváltozik a
neve: az 1908 SZAC KSE helyett
az 1908 SZAC Budapest nevet
kapja az új „keresztségben”. A
miértre azt válaszolta Pintér
Béla elnök, hogy a Budapest
névvel jobb lesz az „eladhatóságuk”, elsősorban külföldön.

Képben van az
igazgató
Szóval, a sztár…
Július 1-jétől új szakmai
igazgatója van az egyesület labdarúgó-szakosztályának. Az a
Pisont István érkezett a pestszentlőrinci egyesülethez, aki
31-szer húzhatta magára a címeres mezt, s nem egy neves
külföldi klubban játszott, Belgiumtól kezdve Németországon át

Izraelig, és mindenütt sikerrel.
A 45 éves Pisont több mint
hatévnyi MLSZ-szolgálat (az
utánpótlás-labdarúgással foglalkozott) után érkezett a lőrinciek igazgatói székébe, ami jelzi:
képben van fociügyben, akár a
hazait, akár a nemzetközit nézzük.
Nem véletlen, hogy mindenre kiterjedő, szakmailag alapos
„székfoglalója” után a SZAC
egyik fiatalokkal foglalkozó
szakembere megjegyezte: „Nem
fogunk unatkozni, de nem baj,
mert ha csinálunk valamit, akkor azt igyekezzünk jól csinálni.”
A felnőttcsapat vezetőedzője,
Maráczi János elmondta, hogy
örül az igazgató érkezésének,
mert régóta jó a kapcsolatuk, s
biztos abban, hogy ez most sem
fog megváltozni.

ket akarnak megmozgatni, mert
a név, a „sportos kerület”, erre
kötelez. Eddig hat szakosztály
kezdte meg az aktív munkát: a
labdarúgó-, az úszó-, a futsal-,
a strandfoci-, a küzdősport- és a
vízilabda-szakosztály.
– A célunk az, hogy népszerűsítsük a tömegsportot, de
hangsúlyozottan színvonalasan.
Úgy, hogy kedvet kapjanak a fiatalok a mozgáshoz, és ott ragadjanak a sportpályán – mondta a
vezérigazgató.
Ezt a célt szolgálják a nyári
sporttáborok is, és rövid időn
belül újabb sportágak kerülhetnek be a kínálatba.
Lévai István Zoltán alpolgármester, gratulálva a SZAC új
szakmai igazgatójának, elmondta, hogy a klub a jövőben is
számíthat az önkormányzatra,
akárcsak a többi kerületi sportegyesület. Kiemelte, hogy az
idén hat műfüves pálya átadása
várható az MLSZ pályaépítési
programjának és más sikeres
pályázatoknak köszönhetően, és
nincs megállás.
– Minden kerületi iskolában,
illetve óvodában kell egy futballra alkalmas műfüves terület
– hangsúlyozta.

hat Szakosztály,
műfüves pályák Jöjjenek újabb
„Bambák”
A Városgazda Utánpótlás Akadémiát útjára indító Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Banyár László arról beszélt, hogy széles tömege-

A távlati tervek között említette
az alpolgármester, hogy a Vilmos Endre Sportcentrumban új
futballpálya épülne, a Thököly

Kerületi
sikerek

Szép sikereket hozott az úszók diákolimpiájának győri
országos döntője. A lőrinci és imrei sportoló diákok
nem kevesebb, mint 11 éremmel utazhattak haza.

Nézzük, kik szereztek dicsőséget a kerületnek, kik lettek dobogósok.
A Lőrinc 2000 SE úszói közül az I. korcsoportos Eszes János
50 gyorson arany-, 50 mellen ezüstérmet szerzett.
– Éreztem, hogy jó formában vagyok, volt értelme a kemény
felkészülésnek. Remélem, hogy még csak az út elején járok…
A Tempo-Aqua versenyzői közül a III. korcsoportos Kasper
Attila 100 háton arannyal, 100 gyorson ezüsttel zárta az olimpiát.
– Elégedett vagyok, mert erős mezőnyben szereztem két dobogós helyezést.
Számolatlanul akasztották az érmeket az Aqua 18 úszóinak a
nyakába.
A III. korcsoportos Lajos Bálint 50 mellen nyert aranyat, a
IV. korcsoportos Leidal Dániel 100 gyorson lett az első. A VI.
korcsoportban egy másik Leidal, Nóra volt legyőzhetetlen. Ő
100 gyorson diadalmaskodott. Ugyanezen a távon a fiúk közül
Kaminszky Bence lett bajnok, a második helyet pedig a „harmadik” Leidal, Tibor szerezte meg. Száz háton Fodor Helga harmadikként csapott a célba. A II. korcsoportos Baksa János is odatette magát: 50 gyorson ezüstérmes lett.
Az éremeső után elégedett volt az edző, Tenczer Szabolcs.
– Az ilyen szép napok után elmondhatja az ember, hogy megérte a sok-sok munka, megérték a hajnali kelések és a korai edzések. Nem szabad elfelejteni, hogy a diákolimpia indulóinak az
iskolában is helyt kell állniuk. Amikor reggelente becsöngetnek,
ők már túl vannak egy kemény edzésen, hogy aztán délutánonként ismét azért róják a hosszakat, hogy elérjék a céljukat, s felnőttként is szállítsák a sikereket a magyar úszósportnak. A mostani érmesek közül nem egy a 2024-es olimpiára érik be, akkor
lesz a legjobb életkorban.

Pisont István szakmai igazgató a terveiről is beszélt a bemutatkozásakor
Az átalakulásról tartott sajtótájékoztatót
július 7-én az 1908 SZAC KSE a soroksári
Szentlőrinci úton található golfpályán, a St.
Lőrinc Golf Club területén. Már az egyesület neve
is megváltozott, hiszen belekerült a Budapest
kifejezés.
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úti sporttelep neve Deák Ferenc
Sportcentrumra változna, az NB
I-es PLER-kézilabdázók otthonát, a Lőrinci Sportcsarnokot
korszerűsítenék, s nem mellesleg jégcsarnok körvonalai bontakoznak ki a kerületben, igaz,
egyelőre csak gondolatban.
Pintér Béla azt is elmondta:
a közeljövő tervei közé tartozik,
hogy létrehozzák a Deák „Bamba” Labdarúgó Akadémiát, hogy
egyetlen tehetség se vesszen el.
Ellenkezőleg: szülessenek újabb
„Bambák”, sokunk örömére.
U-tornák
Rodingban
Az 1908 SZAC KSE
a németországi
Rodingban túrázott
június 12. és 18. között.
A hagyományos látogatás egyrészt a testvérvárosi kapcsolatok
erősítését, másrészt
a gyermeklabdarúgók
felkészülését szolgálta.
Az első napon a legkisebbek az U11-es tornán vettek részt. Négy
mérkőzést játszottak,
s az 5. helyen végeztek.
Ezután az U13-as futballistákon volt a sor.
A négycsapatos tornán
a SZAC-fiatalok magabiztos, szép játékkal
a 2. helyet szerezték
meg.


„Csodálatos volna, ha a budapesti medencében versenyezhetnének az olimpián” – mondta
Tenczer Szabolcs.


Lendületbe
hozzuk!
Kevesebb programmal ugyan, de a nyári hónapokban is várják a
kerület lakosait az ingyenes sportolási lehetőségek.

Nordic walking
Időpontok: július 20., 23., 27., 30., augusztus 3., 6., 10., 13.,
17., 24., 27., 31. Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18
órától. Helyszín: Bókay-kert. Edző: Schwarz Mária, tel.: 30961-7731
Kondicionáló torna
Időpontok: július 20., 27. (hétfő). Augusztusban az első hétfőn (3-án) nem lesz foglalkozás. Helyszín: Bókay-kert, Park
Aerobik Center. Oktató: Markovits Szilvia, tel.: 70-324-5836,
e-mail: parkaerobik10@gmail.com
Zumba
Időpontok: júliusban és augusztusban csütörtökönként
17.30-tól. Helyszín: Bókay-kert, Park Aerobik Center. Tel.:
70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
Kerékpáros túra
Augusztus 9-én a Fertő-tónál, szeptember 20-án a
Pestszentlőrinc–Alsónémedi-útvonalon, szeptember 27-én
Péteribe kerékpároznak.
Az augusztusi túrára előzetes regisztráció szükséges! Információ: Ladoniczki Ferenc, 30-864-5736,
e-mail: ladoniczkiferenc@gmail.com
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Hirdetés

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
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2015. augusztus 14-15-16. péntek-szombat-vasárnap
Pestszentlőrinc, Kossuth Lajos tér
Kézműves hazai és nemzetközi sörkülönlegességek,
sörből készült ételek, gyümölcsös sörkert, sörömök napja -50%

BONBON EGYÜTTES
RETRO PARTY DÉVÉNYI TIBI BÁCSIVAL
UTCABÁL
AJÁ NDÉK SÖR K UPON
Felhasználható a rendezvény mindhárom napján 16.00-20.00 között a kijelölt
sörponton a készlet erejéig (napi 500 pohár). Egy fő egy kupon felhasználására jogosult.
Vágja ki, hozza magával!
retro_sorfesztival_2015.indd 3

Fővédnökök:
Ughy Attila polgármester
Kucsák László országgyűlési képviselő
Védnök:
Galgóczy Zoltán alpolgármester
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